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          NIEUWSBRIEF van het 

    ROSMALENS MANNENKOOR 
 

 

Nr. 4 – maart 2016 

 

BIJZONDERE KORENWEDSTRIJD 
 

Wij zingen met Jeroen Bosch 
 

In dit Jeroen-Bosch-jaar worden vele activiteiten georganiseerd. Een 

daarvan is de korenwedstrijd Zing Jheronimus! In deze wedstrijd zullen 

koren uit de omgeving een vertolking geven van de schilderijen van Je-

roen Bosch. Dit bijzondere initiatief geeft aan het beeldend werk van de-

ze schilder een nieuwe dimensie in tekst en muziek. Het Rosmalens 

Mannenkoor heeft besloten aan deze wedstrijd mee te doen.  
 

We zijn bezig om twee liederen in te studeren, maar zeggen (nog) niet welke. De 

voorronde van de korenwedstrijd vindt plaats op zondag 17 juli 2016 in Perron-3. 

Op die dag hopen we te horen dat we mee mogen doen aan de finale op 6 no-

vember in het Theater aan de Parade. Onze dirigent Fred van de Grint heeft voor 

de twee gekozen liederen boeiende meerstemmige 
arrangementen geschreven zodat we sinds kort, 

tijdens iedere repetitie, op vocale wijze aandacht 

besteden aan het schilderwerk van Jeroen Bosch. 

En dat is nu al, los van de wedstrijd, een bijzonde-

re ervaring.  

 
Op de website van Zing Jheronimus is o.a. te le-

zen: “Speciaal voor deze gelegenheid zijn er 10 

liederen geschreven door vooraanstaande tekst-

dichters als Jan Beuving en Jan Boerstoel (auteurs 

voor Jenny Arean, Karin Bloemen, Youp van 't Hek) 

en componisten als Han Kooreneef (bekend van 

Marco Borsato en Guus Meeuwis) en Erik Vlasblom 
(bekend van Toon Hermans en Robert Long).(…) 

Zing Jheronimus! creëert met de vocale vertaling 

van Bosch’ schilderijen een eigentijdse aanvulling 

op het al bestaande Nederlandstalige repertoire én geeft gehoor aan de wens om 

ook muzikaal iets toe te voegen aan de vele creatieve evenementen waarmee de 

wereldberoemde kunstenaar in 2016 wordt herdacht”.  
 

Klik op: https://www.bosch500.nl/nl/manifestatie/zing-jheronimus/liederen om 

op de website van Zing Jheronimus te belanden. Op deze pagina kun je alle lie-

deren beluisteren zoals ze tijdens de Nederlandse Cabaretdagen werden gepre-

senteerd. En bekijk vooral ook de fraaie animaties waarmee leven en beweging 

werd toegevoegd aan tien schilderijen van Jeroen Bosch. Prachtig! (door JvB) 

  

 

https://www.bosch500.nl/nl/manifestatie/zing-jheronimus/liederen


 

Nieuwsbrief v h Rosmalens Mannenkoor         nr 4 – maart 2016          blad 2 van 3 

 

33E ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

Wisseling voorzitter 
 

Tijdens de drieëndertigste Algemene Ledenvergadering op 3 maart 2016 

nam Ad de Kort afscheid als voorzitter van ons koor. In de periode 2011-

2016 was het bestuurlijk onrustig, 
waardoor veel inspanning en stuur-

manskunst werd gevraagd van be-

stuur en voorzitter. De leden verko-

zen met algemene stem en enthousi-

asme Jim van Brakel als de nieuwe 

voorzitter. 
 

De waardering voor de inzet en activitei-

ten van Ad werd uitgesproken en vervol-

gens bekrachtigd door de bij het koor ge-

bruikelijk fles met inhoud. Door een van de leden werd dit extra geaccentueerd 

door het aanbieden van een bijzonder flesje. 

 
Ad gaf aan dat hij de opgepoetste voorzittershamer met genoegen en vertrou-

wen overhandigde aan Jim. Die hield vervolgens een (indrukwekkende) maiden-

speech. (door Bas Bevaart, secretaris) 

 

Concerten en Optredens 2016 
Zaterdagavond 

21 mei, Perron-3. 

Tweekoren-Lenteconcert met  

Blij Rondeel uit Leuven. 

 

Zondagochtend 22 mei, 

8.30 uur. 

 

Gezongen H. Mis samen met Blij Rondeel  

in de kathedraal St-Jan, Den Bosch 

 

 

Zondag 17 juli,  

Perron -3. 

Voorronde korenwedstrijd Zing Jheronimus. 

 

Vrijdag 30 september, 

Perron-3. 

Optreden tijdens HEVO-Seniorendag,  

Middag- en avondprogramma. 

 

Zaterdagavond 8 oktober 

Perron-3. 

Koren op de Rosmolen. Festival van 5 koren 

plus organiserend gastheerkoor RM. 

 

Zondagmiddag 11 dec. Try-out Kerstconcert in  

Ouderenzorgcentrum de Annenborch. 

 

Donderdagavond 15 dec. Try-out Kerstconcert in  

woonzorgcentrum de Taling. 

 

Zondagmiddag 18 dec. Kerstconcert in de St. Lambertuskerk. 
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Het Rosmalens Mannenkoor werd in 1983 opgericht  

en zingt onder leiding van dirigent Fred v d Grint. 

Henk de Winkel is assistent-dirigent en repetitor. 

 
Repetitie: iedere donderdag van 20.00 – 22.15 uur. 

Repetitielocatie: het zaaltje achter café d’n Beer,  

Dorpsstraat 77, Rosmalen. 

 

Het koor is altijd geïnteresseerd in nieuwe zanglustige leden.  

Met name onze tenorengroep kan nog versterking gebruiken. 
 

Bij voorkeur zoeken we mannen die jonger zijn dan 60 jaar,  

hoewel een goede stem die ouder is, beslist niet wordt geweigerd. 
 

 

 
ONZE NIEUWSBRIEF IS GRATIS 

 

Heeft u deze nieuwsbrief “via-via” doorgestuurd  

gekregen en wilt u graag zelf een abonnement? 

Dat kan. Mailt u svp uw e-mailadres naar:  
nieuwsbrief@rosmalensmannenkoor.nl 

 

Wij zullen vertrouwelijk met uw e-mailadres omgaan. 

Wij geven het adres niet door aan anderen. 

Wij gebruiken het alleen om u  

op de hoogte te houden van onze activiteiten.  
 

 

 

Deze nieuwsbrief mag u uiteraard doorsturen.  

redactie jim van brakel 

mailto:nieuwsbrief@rosmalensmannenkoor.nl

