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          NIEUWSBRIEF van het 
    ROSMALENS MANNENKOOR 

 
 

Nr. 16 – september 2017  
 

VOOR DE 7E KEER ALWEER 
 

Zangfestival in Perron-3:  
“Koren op de Rosmolen” 

 

Al bijna 35 jaar vormen de zangers van het Rosmalens Mannenkoor een 

wezenlijk onderdeel van het muziekleven van dit dorp. Voor de zevende 
keer staat bij het RM de organisatie van het eigen festival KOREN OP DE 

ROSMOLEN op de agenda. Deze drukbezochte muzikale happening, dit 

jaar op zaterdagavond 14 oktober, mag zich verheugen in een toene-

mende populariteit bij koren en bij het publiek. 
 

 
 

Grootste hobby van Nederland 

Vele koren melden zich om aan dit festival deel te nemen en vele muziekliefheb-

bers dwalen jaarlijks rond in Perron-3 om diverse koormuziek te beluisteren op 

de verschillende podia. Het doel van de avond is om het publiek op een ontspan-

nen manier kennis te laten maken met de vele soorten koorzang die er bestaan 
en om de vriendschappelijke en muzikale contacten tussen de koren te stimule-

ren. Het zingen in een koor is de grootste hobby van Nederland; ieder jaar is KO-

REN OP DE ROSMOLEN daar het levende bewijs van. (JvB) 
 

Zie op de volgende pagina’s onze flyer van Koren op de Rosmolen 2017 

Op de laatste pagina ziet u onze agenda met optredens en activiteiten voor de komende maanden 
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Koren op de Rosmolen heeft de opzet van een festival. Dat betekent dat ieder koor meerdere 
optredens verzorgt op de 3 verschillende podia in Perron-3 en dat na ongeveer een half uur 
het volgende koor een podium betreedt. Zoals bij ieder festival kunt u lopen, zitten en staan 
waar u wilt en bepaalt u zelf waar en wanneer u welk koor wilt beluisteren. 
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Om 18.45 uur is de opening van het festival door wethouder Jos van Son. Een kwartier later 
starten de eerste optredens. Om 22.15 uur wordt het festival met een samenzang van alle 
koren afgesloten zodat tegen 22.30 uur de laatste vocale nootjes klinken. Daarna is er gele-
genheid om elkaar informeel te ontmoeten in het gezellige theatercafé. 
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concerten, optredens, activiteiten 2017/18 
Zondag 10 september We waren aanwezig op het Komfestival in het cen-

trum van Rosmalen. 

Zaterdagavond  
14 oktober Perron-3. 

Koren op de Rosmolen. Festival van 5 koren plus 
als gastheer het organiserende RM. 

Donderdagavond  
9 november 

We houden de ORA: een Open RepetitieAvond spe-
ciaal voor mannen die belangstelling hebben om lid 

te worden van ons koor. 

Donderdagmiddag  

14 december, 15 uur 

Besloten Kerstconcert voor bewoners en personeel 

van Zorgcentrum Vivent Mariaoord, Rosmalen. 

Zaterdagmiddag  

16 december, 15 uur 

Kerstconcert in de St. Lambertuskerk. 

 

Eerste Kerstdag,  

25 december, 11 uur 

Onder voorbehoud: we zingen tijdens de mis in de 

Laurentiuskerk aan de Oude Baan. 

 

 

Het Rosmalens Mannenkoor werd in 1983 opgericht  
en zingt momenteel onder leiding van dirigent Ien Bouwmans.  

Zij vervangt onze vaste dirigent Fred van de 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 bij en proef de sfeer  
in muzikaal en in sociaal (óók belangrijk!) opzicht. 

Bel vooraf even met Peter Hazelzet:  073 – 614 80 63  

of neem contact met ons op via info@rosmalensmannenkoor.nl  

dan maken wij een afspraak met u. 
 

Kijk op onze website voor info. 

www.rosmalensmannenkoor.nl 

of op facebook.com/rosmalensmannenkoor/ 
 

 

 

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 gebruiken het alleen om u  

op de hoogte te houden van onze activiteiten.  
 

 

 

Deze nieuwsbrief mag u uiteraard doorsturen 
Redactie: Jim van Brakel  
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