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          NIEUWSBRIEF van het 
    ROSMALENS MANNENKOOR 

 
 

Nr. 13 – februari 2017  

 

IEN BOUWMANS ALS 
INTERIM-DIRIGENT BIJ HET RM 

 

Aan het eind van het jaar wensen we elkaar meestal ‘Een fijne 

jaarwisseling’. En vroeger zeiden we vaak: “Een zalig uiteinde en 

een goed begin”. Die laatste dagen van december 2016 verliepen 

voor onze dirigent Fred van de Grint echter niet zo prettig. Fred 

moest op 29 december acuut in het ziekenhuis worden opgeno-

men. Om te herstellen zal onze dirigent een lange periode van rust 

in acht moeten nemen. 

 

Het bestuur heeft inmiddels Ien Bouwmans bereid gevonden om voorlopig 

het interim-dirigentschap op zich te nemen totdat Fred weer kan terugke-

ren. We zijn erg blij dat Ien ons koor in muzikaal opzicht wil leiden tijdens 

de ziekteperiode van Fred. 

 

In mei zou het RM onder Freds leiding acht gezangen uit de Canto General 

uitvoeren. Dat is nu uiteraard niet mogelijk. Omdat Fred de motor achter 

‘de Canto’ is, heeft het koor besloten om dit concert uit te stellen tot na-

der order.  
 

 

 
 
Foto: Fred van de Grint dirigeert het RM tijdens een try-out van het kerstconcert 2015 in 

‘de Hooghe Clock’ in ’s-Hertogenbosch. Links van de harp staat soliste Ien Bouwmans. 
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Uitstel, geen afstel 

Het Canto General-concert wordt, 

zoals vermeld, door Freds afwezig-

heid slechts uitgesteld, niet afge-

steld. Op onze website is volop infor-

matie te vinden over dit oratorium. 

 

Klik: http://www.rosmalensmannenkoor.nl/ima-

ges/jem/events/161026%20infoset_tekstencanto.pdf  

of kopieer en plak deze link in de adresbalk van uw browser. 
 

Concerten en Optredens 2017 
28 januari 2017 De geplande ledenwerfmiddag in samenwerking 

met mannenkoren in de regio is afgelast. 

 

Zaterdagavond 14 okt 2017 

 

Koren op de Rosmolen. Perron-3. 

 

Zondagmiddag 17 dec 2017 

 

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 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 
 

 

 

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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