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RM HAD ‘BLIJ RONDEEL’ UIT LEUVEN TE GAST

Twee-Korenzang schonk
genot voor oog en oor
Op zaterdagavond 21 mei organiseerde het Rosmalens Mannenkoor een
lenteconcert met als gast het gemengd koor Blij Rondeel uit Leuven.
Dit gastkoor legde in Rosmalen een tegenbezoek af, want het RM verbleef in mei 2013 een weekend lang in Leuven voor een koorweekend.
Er bleek die avond genoeg te genieten voor de liefhebber van vocale muziek. De intensieve repetities wierpen hun vruchten af en ondanks een
schoonheidsfoutje hier en daar had het enthousiast reagerende publiek
absoluut geen reden tot klagen. De beide koren profileerden zich met
hun eigen geluid, hun eigen repertoire en hun eigen stijl van optreden.
Liefde en bloemen
De Leuvenaars, onder leiding van dirigente Liliana Duma, groepeerden hun liederen rond het thema “All you need is love” en de Rosmalense mannen hadden,
heel toepasselijk en ook romantisch, hun zang gethematiseerd onder de noemer
“lenteboeket”. Van de presentator, die ieder lied aankondigde, vernam het publiek welke bloem (met de nodige fantasie) aan welk lied was gekoppeld en
waarom. Deze korte leerrijke aankondigingen verlevendigden het concert, informeerden het publiek en gaven zangers en dirigent de gelegenheid om even te
schakelen naar het volgende lied.
Het Rosmalens Mannenkoor werkt al vele jaren met deze breed gewaardeerde
vorm van presenteren die het koor Blij Rondeel eveneens toepaste. Ook de Leuvense lady-speaker gaf met smaak en stijl informatie over de songs.
Dirigent
Fred vd Grint
constateerde
(tijdens
het inzingen)
dat er een
ijzeren strip
van
“de bok”
was losgeraakt.
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Begeleiding
Beide koren zongen een aantal liederen a capella. Als variatie was er echter ook
gekozen voor instrumentale begeleiding. Voor Blij Rondeel was dat pianist Herman Baumers. Het Rosmalens Mannenkoor maakte die avond voor het eerst gebruik van de diensten van toetsenist Marc Baghuis die met zijn instrumentarium
een aansprekende en vlotte dimensie gaf aan de Rosmalense gezangen. Het RM
is hiermee een nieuwe en veelbelovende weg ingeslagen.
Jeroen Bosch
Marc Baghuis begeleidde ook de twee liederen waarmee het mannenkoor wil
meedoen aan de zangwedstrijd Zing Jheronimus. Dirigent Fred van de Grint probeerde met zijn koor zijn beide arrangementen uit.
Twee reacties: “Hele mooie muziek; ik kreeg er kippenvel van” en “Goed gezongen, maar er moet nog wat aan geschaafd worden.” Waarvan acte.

Beide
koren
met
het
finalelied
“we’ll
meet
again”

Het oog niet vergeten
Beide koren beseffen heel goed dat het publiek van deze tijd erg verwend is. Op
het gebied van beeld, geluid en beleving kan men in de 21e eeuw niet meer volstaan met droge koorzang alleen.
Het deed ons daarom deugd dat er aan gedacht is om het concert ook visueel
aantrekkelijk te maken. De Vlamingen projecteerden tijdens hun liederen foto’s
die de sfeer van het lied illustreerden zoals natuuropnamen en historische gebouwen. Het mannenkoor toonde bij ieder lied twee boeiende afbeeldingen: de
eerste als illustratie bij het inleidend praatje, de tweede toonde tijdens het zingen de liedtekst naast een toepasselijke afbeelding.
Ontmoetingen na het zingen
De concerten en de optredens van het Rosmalens Mannenkoor hebben nog een
aardig aspect, namelijk de “afterglow”, ook wel speels de “nazit” genoemd. De
koormannen hebben de gewoonte om met elkaar en met hun publiek gezellig na
te kaarten onder het genot van een hapje en een drankje.
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Dit “meet-and-greet-moment”, zoals dat tegenwoordig wordt genoemd, is vaak
heel genoeglijk. Het RM koestert deze traditie omdat een goed contact met het
publiek uitermate belangrijk wordt gevonden.
Datzelfde publiek ging die avond na afloop tevreden naar huis: men had in de
volle breedte genoten en het Rosmalens Mannenkoor kan deze lente terugkijken
op de organisatie van een geslaagd dubbelconcert.
(door: Jim van Brakel)

En
tot
slot:
tijd
voor
bloemen
en
cadeautjes.

Concerten en Optredens 2016
Zondag 17 juli,
Perron -3.
Vrijdag 30 september,
Perron-3.

Korenwedstrijd Zing Jheronimus.

Zaterdagavond 8 oktober
Perron-3.

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

Donderdagavond 17 nov
Zaal van Café d’n Beer

ORA: Open RepetitieAvond. Een gezellige introductieavond met info en zang voor mannen die overwegen om lid van ons koor te worden. Een vrijblijvende
manier om kennis te maken met het RM.
(En je partner is die avond ook welkom!)
Besloten Kerstconcert voor bewoners en personeel
van Ouderenzorgcentrum de Annenborch.

Zondagmiddag 11 dec.

Optreden tijdens HEVO muziekgala 2016
Middag- en avondprogramma.

Donderdagavond 15 dec.

Besloten Kerstconcert voor bewoners en personeel
van Woonzorgcentrum de Taling.

Zondagmiddag 18 dec.

Kerstconcert in de St. Lambertuskerk.

Zaterdagmiddag
6 mei 2017

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.
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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 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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