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VOORUITBLIK

Rosmalens Mannenkoor is
zeer actief in najaar 2013
Hieronder een opsomming van concerten en optredens die ons koor dit najaar hoopt te realiseren.
(door: Gerard van Santvoort)

Zaterdag 5 oktober:
Lustrumconcert , Perron 3 Rosmalen
Op zaterdag 5 oktober viert het RM haar 6e lustrum met
een optreden in Perron 3. Met als thema: “Ode aan het
drinklied”. Het belooft een spettende avond te worden.
Geen smoking, geen traditionele opstelling, geen dirigent
op zijn vaste plek. We komen zingend op, althans de
meesten, we gaan zitten, hangen en staan maar blijven
zingen. Maar wat? We gaan een grote variatie van drinkliederen brengen van zeer oud, oud tot hedendaags. In
vele talen, oud-Bretons, Latijn, Noors, Zweeds, Frans,
Duits, Engels en ook: Nederlands. Veel nummers zullen u
bekend in de oren klinken. Perron 3 heeft alle te bezingen
dranken in de aanbieding: wijn, bier, koffie, thee, rum,
coca en zelfs tonic zodat ook de onthouders aan hun trekken komen.

Zaterdag 26 oktober:
Muzikale bijdrage aan een evenement door Thuis in
Rosmalen rond de terugkeer van “Kareltje Knetter”
in de Kentering.
Op 25, 26 en 27 oktober vindt in Rosmalen een evenement
plaats rond de terugkeer van Kareltje Knetter, een dorpsgenoot die in 1960 emigreerde naar Australië en nu in
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2013 terugkeert naar zijn geboortedorp. Samen met veel
andere verenigingen brengt het RM een stukje geschiedenis in beeld. Het RM doet dat met een aantal liederen die
doen terugdenken aan de periode rond 1960.

15 december:
Kerstsamenzang Sint Lambertuskerk Rosmalen
Samen met de kerkgangers zingen wij passende bekende
kerstliederen. Het jeugdkoor: “Fermaatjes” zal hierbij het
mannenkoor en de kerkgangers muzikaal ondersteunen
maar zal uiteraard zelf ook soleren.

25 december:
1e kerstdag 11.00 uur Hoogmis in Sint Laurentiuskerk, Oude Baan, Rosmalen
Het RM pakt een oude traditie op door met kerst weer een
hoogmis muzikaal te verzorgen. Het te zingen repertoire is
op dit ogenblik nog niet bekend. Tot de mogelijkheden behoren de Missa Mundi of mogelijk de Weihnachtsmesse van
Franz Gruber, uiteraard gelardeerd met een aantal kerstliederen.

Zingen met
Jeugdkoor

Kerstmis

Foto:
Met onze
dames op
een terras
in Leuven
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Rosmalens Mannenkoor is zeer actief in 2013.
2013: Een druk jaar voor het RM-bestuur.
Concertreis naar Leuven.
Een ingetogen en een uitbundig drinklied
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Concert in de Franciscus kerk van Heverlee, gemeente Leuven
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VAN DE BESTUURSTAFEL

2013: Een druk jaar
voor het RM-bestuur
Het bestuur van het Rosmalens Mannenkoor bestaande uit zes leden vergadert onder leiding van
onze voorzitter Ad de Kort om de 4 à 5 weken bij
een van de bestuursleden thuis.
De agenda bestaat enerzijds uit vaste onderwerpen
(financiën, post in/uit, muziekcommissie, leden)
en anderzijds uit actuele onderwerpen (optreden,
concerten, koorreizen en festiviteiten). De actuele
onderwerpen die op dit moment worden besproken
door het bestuur zijn:
(door: Cees Buijs)
30 Jaar Rosmalens Mannenkoor
Na de fantastische koorreis in mei j.l. naar Leuven met
o.a. een geweldig concert samen met het Belgisch Gemengd Koor “Blij Rondeel” wordt nu binnen het koor door
dirigent en leden hard gewerkt aan het Lustrumconcert
op zaterdag 5 oktober in Perron-3. Het bestuur bespreekt
regelmatig de voortgang van de voorbereidingen mede
aan de hand van informatie verstrekt door o.a. het productieteam bestaande uit vier koorleden en onze dirigent
Fred van de Grint.
Het lustrumconcert zal een andere, verfrissende opzet
hebben in vergelijking met eerdere concerten. Het koor
zal bijvoorbeeld niet optreden in de gebruikelijke smoking met koormap, staande in rijen op het podium.
Reserveer in ieder geval de datum 5 oktober in uw agenda ! Het wordt een fantastische avond.
Website Rosmalens Mannenkoor
Sinds enkele jaren bestaat de website
www.rosmalensmannenkoor.nl .
Het bestuur heeft na overleg met externe deskundigen
besloten deze website volledig te vernieuwen. Een van de
doelen is de website nog interessanter te maken voor
degenen die belangstelling hebben voor de activiteiten
van ons koor.
Het bestuur streeft ernaar de nieuwe website medio sepNieuwsbrief v h Rosmalens Mannenkoor
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tember te kunnen presenteren dus nog ruim op tijd voor
het Lustrumconcert.
Sociale aspecten
Het Rosmalens Mannenkoor wil niet alleen op een zo
hoog mogelijk niveau zingen maar wil tevens het sociaal
contact tussen de leden onderling bevorderen.
Een voorbeeld was het zingen van de Mis op zaterdag 17
augustus j.l. bij het 50 jarig huwelijk van ons oud-koorlid
Sam Huijberts met Thea.
Activiteiten 2013 - 2014
Het bestuur probeert, waar mogelijk, de voorgenomen
activiteiten vooraf vast te leggen in een zogenaamd activiteitenplan. Enkele activiteiten tot eind 2014 zijn o.a.
 het werven van donateurs en sponsoren om de financiële positie van het koor voor de komende jaren te
verbeteren. Indien u donateur wilt worden van het
Rosmalens Mannenkoor kunt u zich per mail
(fr.govers@gmail.com) aanmelden bij onze penningmeester voor een minimaal bedrag van € 25.
 het werven van nieuwe leden met name van eerste
tenoren.

Donateurs

Nieuwe leden

Foto:
Concert
in de
Franciscuskerk van
Heverlee,
gemeente
Leuven
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EEN MUZIKAAL WEEKENDJE

Concertreis naar Leuven
In het weekeinde van 10, 11 en 12 mei ging het
Rosmalens Mannenkoor, ter gelegenheid van het
30-jarig bestaan, op muzikaal bezoek bij het gemengd koor “Blij Rondeel”in Leuven. (door: Gerard
van Santvoort en Paul Kortenhorst)
Rond 14 uur vertrok de bus met de dirigent, de koorleden en hun partners vanaf het Gildeplein richting Leuven.
We waren Rosmalen nog niet uit of we werden geconfronteerd met een ernstig auto-ongeluk. Drie personenauto’s waren erbij betrokken en een vrachtwagen. Een
voertuig vloog in brand. Pal voor onze neus gebeurde het
op de A59. Later hoorden we dat er twee doden en enkele zwaargewonden waren te betreuren. Uiteraard waren
wij daar behoorlijk beduusd van. Onze jonge chauffeur,
met een engeltje op zijn schouder, leidde de bus handig
langs de ravage voordat de weg afgesloten werd.

Getuigen
Van
tragedie

Foto:
Henk
de Winkel
wordt
onderscheiden

Onderscheiding voor repetitor
Onze reis verliep verder probleemloos door het Brabantse
landschap naar het comfortabele “Park Inn By Radisson
Leuven”, gelegen op een steenworp afstand van het centrum van Leuven aan de Martelarenlaan. De avond werd
gevuld met een uitgebreid diner waarbij ons koorlid GeNieuwsbrief v h Rosmalens Mannenkoor
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rard van Santvoort, als voorzitter van het Koninklijk Nederlands Zanger Verbond (KNZV), namens die illustere
club een oorkonde en jubileumspeld mocht overhandigen
aan Henk de Winkel voor zijn 25 jarig lidmaatschap van
het Rosmalens Mannenkoor Gerard bedankte Henk voor
zijn inzet en geduld als repetitor voor het koor. Ad de
Kort, voorzitter van het Rosmalens Mannenkoor, stond
stil bij de koorleden die wegens ziekte niet aanwezig
konden zijn. Vanuit Leuven wensten wij hen beterschap
middels een ansichtkaart van het fraaie Leuvense stadhuis.
Welkom in stadhuis
Voor een zaterdag was het vroeg opstaan en na het ontbijt wandelden we richting stadhuis alwaar Schepen Dirk
Vansina namens het Schepencollege van Leuven ons ontving en een uiteenzetting gaf over het ontstaan van de
band tussen Leuven en Den Bosch: “Wisten jullie dat de
stadsrechten van Den Bosch een kopie waren van die van
Leuven? Uit vriendschap gegeven”! Na een rondleiding
door het fraaie Stadhuis, een mooi glas Leffe en een
voortreffelijke lunch waren we tijdig terug in ons hotel
om ons op te maken voor het avondconcert in de Sint
Franciscus kerk te Leuven-Heverlee.

Ontvangst
door
Schepen

Foto:
Zingen
in het
Leuvense
Stadhuis

Twee-koren-concert
Samen met het gemengd koor “Blij Rondeel” uit LeuvenHeverlee verzorgde het Rosmalens Mannenkoor een
prachtige, gevarieerde zangavond. Voor de pauze stonNieuwsbrief v h Rosmalens Mannenkoor
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den serieuze liederen op het programma. Blij Rondeel,
onder leiding van hun Roemeense dirigente Liliana Duma,
startte de avond met een vijftal liederen. Het RM volgde.
“Het Voy a Vivir” van het RM oogstte een ovationeel applaus! Samen met Blij Rondeel zong het RM zonder mankeren “Cantique de Jean Racine” onder leiding van Liliana!
Na de pauze volgde het lichtere gedeelte van het concert.
Blij Rondeel oogstte met Fanfare a cappella, en het zeer
toepasselijke ‘Heb je ’t al gelezen van de regen van Toon
Hermans veel lof. Het Rosmalens Mannenkoor gaf een
voorproefje van het jubileumconcert in oktober a.s. met
een aantal drinkliederen. To life (L’Chaim) uit de Musical
“Fiddler on the roof” (met een arrangement van onze
dirigent Fred van de Grint) bleek een kraker van jewelste.

Foto:
De twee koren
zingen samen
Cantique de
Jean Racine

Afsluitend zongen Blij Rondeel en het Rosmalens Mannenkoor samen “Somewhere” uit de West Side Story onder leiding van Fred van de Grint.
Met een goed glas “Grimbergen-dubbel” volgde de nazit
waar we proostten op het succes van de avond. Het was
fijn om voor een volle zaal (kerk) te zingen en de kennismaking en de samenzang met de Brabantse Vlamingen is iedereen goed bevallen.

Nazit

Missa Mundi
Op zondagochtend verzorgde het Rosmalens Mannenkoor
de hoogmis in de barokke Sint-Michielskerk in het cenNieuwsbrief v h Rosmalens Mannenkoor
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trum van Leuven in het kader van de ”Artiestenmissen
2013”. Het RM zong zijn “Missa Mundi” De mis werd gelezen in drie talen, Vlaams, Engels en Spaans. Daar paste
de Missa Mundi perfect bij met gezangen uit: de Deutsche Messe (Schubert) en Misa Criolla (Ramirez), aangevuld met het Franse Les Martyrs, Cantique de Jean Racine, het Slavische Otjse Nasj (het Onze Vader) en Izje
Cheruvimy; prachtige stichtelijke gezangen, samengesteld en gearrangeerd door onze dirigent Fred van de
Grint. Als toegift aan de Spaanstalige kerkgangers zong
het RM “Voy a Vivir” (uit de Canto General van Pablo
Neruda. Na de mis werden de partners van het RM verrast met een rode roos, het was immers 12 mei: “Moederdag”.
Terug via Mechelen
Na een wat haastige lunch in Leuven gingen we op weg
naar de mooie stad Mechelen waar ons een boottocht of
stadswandeling (in de regen en kou) wachtte en vervolgens gingen we op huis aan.
Helaas hebben de weergoden op deze reis verstek laten
gaan, maar het was voor het overige een zeer geslaagde
reis waarvoor onze speciale dank uitgaat naar het organisatieteam: Theo van de Plas, Peter Hazelzet en Ad de
Kort voor hun vele werk en naar Blij Rondeel voor de
hartelijke ontvangst, het succesvol samen zingen en het
gezellige samenzijn.
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MUZIEK UITGELICHT

Een ingetogen en een
uitbundig drinklied
Ook in deze nieuwsbrief schenken we aandacht aan
twee totaal verschillende liederen uit ons lustrumconcert ODE AAN HET DRINKLIED van aanstaande
oktober. De drinkliederen die we dan ten gehore
zullen brengen zijn zeer divers, stammend uit alle
tijden en afkomstig uit vele landen en culturen.
Ze zijn ingetogen of onstuimig, soms romantisch en
dan weer waarschuwend of zelfs losbandig.
In deze nieuwsbrief aandacht voor een uitbundig
drinklied uit de Camina Burana en voor het ingetogen Drink to me only with thine eyes.
(door: Jim van Brakel)

Zeer
diverse
verzameling
liederen

Eeuwenoude tekst
In taberna quando sumus uit de Carmina Burana van
Carl Orff is een van de liederen die we aan het instuderen zijn. De tekst stamt uit een ver verleden. Benediktbeuern is een klein plaatsje in de Beierse Alpen met een
klooster uit het jaar 740. Tweehonderd jaar geleden deed

Handschrift
uit de
13e eeuw

men daar een opzienbarende vondst: men ontdekte een
handschrift uit de dertiende eeuw. Het telt meer dan 100
bladzijden en bevat een schat aan liederen in het MiddelNieuwsbrief v h Rosmalens Mannenkoor
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eeuws Latijn, het Provençaals en het oud-Duits. Een onderdeel van deze teksten is een groep van drink-, speelen vagantenliederen. In deze liederen voeren liefde,
zwerven, gokken en drinken de hoofdtoon: In taberna
quando summus, non curamus quid sit humus
(Wanneer wij in de kroeg zitten, is ons leven zorgenvrij).

Gebaseerd op volksmuziek
Uit deze verzameling liederen (Carmina) uit Benediktbeuern (Burana) heeft de componist Carl Orff (18951982) een aantal verzen gekozen en op muziek gezet in
een volksmuziekachtige trant. Misschien is dat wel het
geheim van de geweldige populariteit van dit stuk. Een
steeds terugkerend thema in de Carmina Burana is de
heftige kritiek op het bandeloze leven van de gevestigde
clerus, met name de monniken. De kerkelijke instellingen en gebruiken worden geparodieerd, maar de dogma's worden nergens direct aangevallen.

Engelse poëzie
Drink to me only with thine eyes is een populair Engels
lied dat gebaseerd is op de tekst van To Celia van dichter
Ben Jonson. Hij schreef dit lied in 1616. Ben Jonson
(1572-1637), wordt
algemeen beschouwd als Engeland grootste dichter na zijn tijdgenoot William Shakespeare.
De tekst is zeer poetisch en vertelt
over een geestelijke, misschien wel
platonische relatie,
waarbij de geliefden
elkaar toedrinken
met hun ogen. Zelden zal lonken zo fraai beschreven
zijn. En een krans van rozen blijft, dicht Jonson, eeuwig
fris omdat de geliefde er over geademd heeft.
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Onbekende muzikale oorsprong
De herkomst van de sfeervolle muziek is helaas onduidelijk. Misschien is het een reeds lang bestaande melodie.
Een andere theorie schrijft het toe aan een rond 1790
gecomponeerde ”glee” van John Callcott. Een glee is een
meerstemmig homofoon a capella koorwerk. Ergens in de
negentiende eeuw is de compositie gearrangeerd tot een
eenstemmig lied met begeleiding.
En dus zingt het Rosmalens Mannenkoor in oktober o.a.
Latijnse tekst op muziek van Carl Orff en Engelse poëzie
in Drink to me only with thine eyes.
Dan klinkt: Bibit pauper et egrotus, bibit exul et ignotus,
bibit puer, bibit canus, bibit presul et decanus, bibit soror, bibit frater, bibit anus, bibit mater, bibit iste, bibit
ille, bibunt centum, bibunt mille. (De arme drinkt en de
zieke, de banneling en de vreemdeling drinkt, de jongeling drinkt, de grijsaard drinkt, de bisschop drinkt en de
deken, de zuster drinkt, de broeder drinkt, de oude
vrouw drinkt, de moeder drinkt, deze vrouw drinkt, die
man drinkt, honderd drinken, duizend drinken.)

Iedereen
drinkt….

En u hoort: Drink to me only with thine eyes, and i will
pledge with mine. Or leave a kiss within the cup and i'll
not ask for wine (Drink op mij met enkel je ogen en ik zal
toosten met de mijne. Of laat ‘n kus achter in de beker
en ik zal niet om wijn vragen)

U leest het hier zwart (en rood) op wit: in het
drinkliederen-lustrumconcert ODE aan het drinklied
van ons koor komen alle smaken aan bod.

Alle koorfoto’s in deze nieuwsbrief zijn genomen in het weekeinde
van 10, 11 en 12 mei. Ze illustreren dat het Rosmalens Mannenkoor een bijzonder hecht gezelschap is.
Enerzijds is er liefde voor zang en muziek; anderzijds is er liefde
voor een goede sfeer, kameraadschap en gezelligheid.
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AGENDA
ROSMALENS MANNENKOOR
Zaterdag 5 oktober 2013
Lustrumconcert
”Ode aan het Drinklied”
20.00 uur
Theater Perron-3, Rosmalen
Zaterdag 26 okt 2013
Muzikale Medewerking aan:
Op zoek naar Kareltje Knetter
20.00 uur
Kentering Rosmalen
Kijk op: http://www.thuis-in-rosmalen.nl/

Nog
vier maal
kunt u
ons
dit jaar
horen
zingen

Zondag 15 december 2013
Kerstsamenzang met medewerking
van jeugdkoor: Fermaatjes
15.00 uur
St Lambertuskerk,
Centrum, Rosmalen
Eerste kerstdag 25 december 2013
Misgezangen en kerstliederen
tijdens de H. Mis.
11.00 uur
St. Laurentiuskerk,
Oude Baan, Rosmalen.
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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, Rosmalen.
Het koor is altijd geïnteresseerd in nieuwe zanglustige leden. Met name onze tenorengroep kan nog
versterking gebruiken.

Versterking
is altijd
welkom

Bij voorkeur zoeken we mannen die jonger zijn dan
60 jaar, hoewel een goede stem die ouder is, beslist niet wordt geweigerd.

COLOFON
Redactie:
Cees Buijs
Gerard van Santvoort
Paul Kortenhorst
Jim van Brakel
Vormgeving:
Jim van Brakel
Vragen of opmerkingen over deze
nieuwsbrief kunt u mailen naar:
nieuwsbrief@rosmalensmannenkoor.nl

Reacties
van
lezers
worden
op prijs
gesteld.

De nieuwsbrief is eveneens
op onze website te vinden:
www.rosmalensmannenkoor.nl
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EEN ABONNEMENT OP
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

Een
eigen
abonnement?

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.
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