NIEUWSBRIEF van het
ROSMALENS MANNENKOOR
Nr. 9 – augustus 2016

LAATSTE (ZATER)DAG VAN SEPTEMBER

Rosmalens Mannenkoor zingt
op het HEVO-muziekgala
Het grootste mannenkoor van Rosmalen zal zich tijdens het HevoMuziekgala 2016 met een gevarieerde selectie liederen presenteren.
Het koor zal zowel tijdens de middag- als tijdens de avondvoorstelling
acte de présence geven.
Omdat “het oog ook wat wil”, zullen bij de songs projecties getoond
worden met fraaie afbeeldingen. Het Rosmalens Mannenkoor zingt o.l.v.
de vaste dirigent Fred vd Grint, die van bijna alle liederen de koorarrangementen heeft geschreven.

Breed repertoire
Het Rosmalens Mannenkoor staat bekend om zijn breed en toegankelijk repertoire. Men heeft op deze dag gekozen voor liederen die een groot publiek aanspreken en die het hele spectrum bestrijken van de uitgebreide liederenvoorraad. U
kunt luisteren naar koormuziek in vele talen en van de middeleeuwen tot en met
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het heden. Allerlei soorten liederen komen op 30 september voorbij: het koor
zingt bijvoorbeeld winter-, drink-, volks-, film- en religieuze liederen.
Jeroen Bosch komt ook langs
Tijdens de korenwedstrijd Zing Jheronumus op 17 juli zong het RM twee songs.
De mannen hebben die wedstrijd toen niet gewonnen – terechte winnares was All
Women – maar met een glimlach en een knipoog kan gesteld worden dat het RM
toen een gedeelde tweede plaats behaald heeft. Beide liederen, Doornenkroning
(met als componist Rosmalenaar Han Koreneef) en Kruisdraging, zullen tijdens
het muziekgala te horen zijn. Deze twee Jeroen-Bosch-liederen zullen begeleid
worden door Marc Baghuis, toetsenist van het RM.
Verder kunt u luisteren naar een swingende versie van Verdi’s Allegri Beviam en
naar de melancholieke Russische traditional Die zwölf Räuber. Het verrassende
Aus der Traube in die Tonne zal klinken, evenals het gedragen Walking in the air.
Beproefd visueel concept
Omdat het koor graag zijn publiek iets te zien geeft, wordt gebruik gemaakt van
een beproefd visueel concept. Ieder lied wordt mondeling aangekondigd door een
presentator terwijl tevens een afbeelding zichtbaar zal zijn die iets vertelt over
de muziek of de componist. Vervolgens wordt de tekst van het lied geprojecteerd: dus muziek met een plaatje en een praatje.
(door Jim v B)

Concerten en Optredens 2016/17
Vrijdag 30 september,
Perron-3.
Middag en avond
Zaterdagavond 8 oktober
Perron-3.

Optreden tijdens HEVO muziekgala 2016
Middag- en avondprogramma.

Zondagmiddag 11 dec.

Besloten Kerstconcert voor bewoners en personeel
van Ouderenzorgcentrum de Annenborch.

Donderdagavond 15 dec.

Besloten Kerstconcert voor bewoners en personeel
van Woonzorgcentrum de Taling.

Zondagmiddag 18 dec.

Kerstconcert in de St. Lambertuskerk.

Jan/feb 2017
Zaterdagmiddag
6 mei 2017

Ledenwerfactie samen met diverse mannenkoren uit
de regio. T.z.t: info in de pers en op onze website.
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.

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

Nieuwsbrief v h Rosmalens Mannenkoor

nr 9 – augustus 2016

blad 3 van 3

