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21 EN 22 MEI: UITWISSELINGSWEEKEND

Leuvens koor “Blij Rondeel”
brengt muzikaal tegenbezoek
In mei 2013 beleefde het Rosmalens Mannenkoor een ontspannen en
gezellig vocaal weekend in Leuven. Samen met hun dames reisden de
mannen per touringcar naar onze zusterstad in het kader van een uitwisseling met gemengd koor Blij Rondeel uit Heverlee (Heverlee hoort
bij Leuven zoals Rosmalen bij ’s-Hertogenbosch).
Het weekend had twee muzikale hoogtepunten. Op zaterdagavond vond er een
gezamenlijk drukbezocht concert plaats en op zondag zong het RM een mis in de
barokke Michielskerk. In dat weekend werden er vriendschapsbanden gesloten
op muzikaal en persoonlijk gebied. Na enkele tussentijdse individuele contacten
is nu de tijd rijp voor een tegenbezoek van onze Leuvense vrienden.

Mei 2013:
RM-Dirigent
Fred v d Grint
dirigeert
beide koren
tijdens het
finale-lied.

De opzet van dit Rosmalense weekend verschilt niet van het geslaagde Vlaamse
weekend van 3 jaar geleden. Op zaterdagavond 21 mei zullen beide koren een
concert in Perron-3 verzorgen en op zondag zingen Rosmalenaren en Leuvenaren
samen een mis in de Sint Jan. Omdat in de meimaand vele koren staan te dringen om te mogen zingen in deze Bossche kathedraal, zijn we blij dat we toch een
mogelijkheid gekregen hebben om ons te laten horen. Weliswaar al om 8.30 uur,
maar wij, en velen met ons, zijn niet bang om vroeg uit de veren te komen.
Op de volgende bladzijden vindt u de flyer van dit uitwisselingsweekend.
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Een toepasselijke titel voor een concert
op de 9e zaterdag van de lente!

Srollt u svp even verder voor de achterzijde van de flyer
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Srollt u svp even verder voor de laatste info
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De twee
dirigenten
schudden
elkaar
de hand
na afloop
van het
concert in
2013

Tijdens dit concert zult u nieuwe en reeds bekende liederen horen. Omdat we
hopen dat zowel de twee koren als onze toehoorders elkaar weer zullen ontmoeten, wordt het concert besloten met Vera Lynn’s onvergetelijke klassieke evergreen die de boodschap van het weerzien prachtig vertolkt.
Voorproefje? Klik: https://www.youtube.com/watch?v=R9Tw16dNyJs

Het Twee Koren Lenteconcert is mede mogelijk gemaakt
door financiële steun van:
de Gemeente Leuven en
de Gemeente ’s-Hertogenbosch.
Daarnaast door steun van:
Gebroeders v d Plas Schilderwerken
Hoedemakers Bouwbedrijf
Home Care Huisoppas
Rabobank Rosmalen
Stefanie Staete Fysio- en manuele therapie
Van Wijnen Bouwbedrijf
Witoma

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.
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Vrijdag 30 september,
Perron-3.

Optreden tijdens HEVO muziekgala 2016
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.

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.
Woon vrijblijvend een repetitie mee en proef de sfeer
in muzikaal en in sociaal (óók belangrijk) opzicht.
Bel vooraf even met Bas, onze secretaris: 073 - 521 37 29.
Kijk op onze website voor info.
www.rosmalensmannenkoor.nl

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 en teksten (tenzij anders aangegeven): Jim van Brakel
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