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ZONDAGMIDDAG 18 DEC - 15:00 UUR - LAMBERTUSKERK

Een bijzonder swingend kerstconcert
Ieder jaar komen ze met velen: de bezoekers van ons kerstconcert in de
Lambertuskerk. Iets mee dan een uur in dit monumentale gebouw, luisterend met elkaar naar mooie mannenkoormuziek. Het sfeervol genieten
van een muzikaal moment geeft de luisteraar een gevoel van kerstmis
en van saamhorigheid. Ieder jaar slaagt dirigent Fred van de Grint er opnieuw in om aan het kerstconcert een speciaal accent te geven.
Dit jaar geeft hij er zelfs een swing aan want zijn mannen zingen samen
met zangeres Odeke de Koning.
Fred spreekt van een jazzmeets-classic-kerstconcert en
introduceert dit concert met
een: we wish you a swinging
christmas. Die middag klinkt
een cross-over van de klassieke
mannenkoorkerstliederen van
het RM en de jazzy zangstijl
van Odeke de Koning. Wie wil
kennismaken met deze charmante zangeres (die in ons eigen Rosmalen woont) klikt op:
http://odekemusic.com/index.php
Odeke, begeleid door Henne Reijs,
zingt enkele liederen solo en een
paar liederen samen met de mannen. Het Rosmalens Mannenkoor
brengt een aantal boeiende en gevarieerde kerstliederen over het
voetlicht zoals het 16e eeuwse
Gaudete, Los Pastores en Los
Reyes Magos van Ramirez, L’adieu
des bergers à la Sainte Famille van
Berlioz en O kindeke Klein van
Bach. Pianist Marc Baghuis (foto)
begeleidt het mannenkoor.
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Concerten en Optredens 2016-2017
Zondagmiddag 11 dec.
Donderdagavond 15 dec.
Zondagmiddag 18 dec.
15.00 uur
Eind januari /
Begin februari 2017

Besloten Kerstconcert voor bewoners en personeel
van Ouderenzorgcentrum de Annenborch.
Besloten Kerstconcert voor bewoners en personeel
van Woonzorgcentrum de Taling.
Kerstconcert in de St. Lambertuskerk.

Zaterdagmiddag
6 mei 2017

Middag voor mannen die nader, en vrijblijvend, willen kennismaken met koor en koorzang.
Partners mogen meekomen!
Concert: de Canto General van Mikis Theodorakis
In de Grote Kerk (kerkplein) in ’s-Hertogenbosch.

Zondagmiddag
7 mei 2017

Concert de Canto General van Mikis Theodorakis
St. Lambertuskerk (centrum) in Rosmalen.

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 bij 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: Jim van Brakel
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