NIEUWSBRIEF van het
ROSMALENS MANNENKOOR
Nr. 22 – juli 2018

BENOEMD TOT EREDIRIGENT

Dirigent Fred vd Grint neemt afscheid
Op donderdag 19 juli 2018, de laatste repetitieavond van het seizoen, heeft dirigent Fred van de Grint afscheid genomen van zijn Rosmalens Mannenkoor.
Vanaf september 1994 stond Fred “op de bok” voor het mannenkoor. Om gezondheidsredenen heeft hij besloten te stoppen met het dirigeren van het RM.
Hij is inmiddels opgevolgd door Ien Bouwmans, die tijdens de afwezigheid van
Fred al actief was als interim-dirigente.
Wapenfeiten
Het Rosmalens Mannenkoor (kortweg RM) heeft o.l.v. Fred van de Grint talloze muzikale
hoogtepunten beleefd, waaraan met dankbaarheid en plezier wordt teruggedacht. We
noemen o.a.: de Weihnachtsmesse, het Christmas Carol Concert, het oorlogs- en bevrijdingsliedjesconcert, de cyclus zeemansliederen, de Misa Criolla met de Navidad Nuestra,
de Deutsche Messe, de Ode aan het Drinklied en de Canto General. Vele liederen hieruit
hebben een vaste plaats veroverd in ons repertoire. De gevarieerdheid hiervan vormt een
belangrijk en aantrekkelijk aspect van het RM.

Eredirigent
Na een toespraak van voorzitter Jim van Brakel zong het koor op gevoelige wijze diens
tekst Dag Fred, Houdoe voor zijn vertrekkende dirigent. Met de melodie van Schuberts
“die Nacht” werd Fred verrast en in drie coupletten beschreven en geprezen. Toen volgde
de overhandiging van een cadeau onder couvert van het bestuur en een door de koorleden vetgemest spaarvarken plus toespraak door koornestor Henk Heijstee. Daarna was
het moment aangebroken waarop de voorzitter, namens het hele koor, Fred mocht benoemen tot eredirigent: de slotregel van het afscheidslied werd realiteit (vervolg blad 2).
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Na Freds dankwoord werd er gezongen, zoals gebruikelijk op RM-avondjes. Dirigente Ien
Bouwmans bracht, met repetitor Henk de Winkel, een fraai quatre-mains van Mozart ten
gehore. Een sfeervolle avond met een warm afscheid van een onvergetelijke dirigent.
Met Ien Bouwmans is het bestuur er in geslaagd om een waardige opvolger
voor Fred te vinden. Zowel de koorleden als de vertrekkende dirigent zijn erg
blij met de benoeming van Ien als dirigente, zodat de muzikale toekomst van
het Rosmalens Mannenkoor met vertrouwen tegemoet wordt gezien.
Tweede eredirigent
Fred is de tweede man in de 35-jarige
koorgeschiedenis van het RM, die geëerd
wordt met de bijzondere en verdiende titel
“eredirigent”.
De eerste was Dyon van Dijk, die van 9
april 1987 tot 9 april 1992 dirigent van
het RM was. Op laatstgenoemde datum
heeft hij, eveneens in Zaal D’n Beer, afscheid van het koor genomen waarbij hij
benoemd werd tot eredirigent.
Dyons zoon Paul is tot de dag van vandaag nog lid van het RM.
Boven: Voorzitter Jim overhandigt aan Fred
de oorkonde van zijn eredirigentschap.

Onder: Dirigente Ien Bouwmans
laat koor en gasten zingen.

De tekst van het lied dat het koor zong voor Fred bij zijn afscheid:
Dag Fred Houdoe
Dag Fred, houdoe,
gaat van ons weg nu,
merci beaucoup.

Dag Fred, houdoe,
gaat van ons weg nu,
merci beaucoup.

Dag Fred, houdoe,
gaat van ons weg nu,
merci beaucoup.

Twintig jaar
die jij dirigeerde,
passievol,
hoog laag en terug,
kippenvel
op arm en rug,
hart en ziel
die resoneerden.

Wees ons nieuwe
mogelijkheden,
‘t ritme van
de “Spaanse Mis”,
hoe charmant
een drinklied is,
“Canto”, parel
ons’ verleden.

Noodlot remt jou,
eeuwig zonde,
van ons koor
de ziel en ‘t brein,
afscheid nemen
doet ons pijn,
maar met ons
blijf je verbonden.
door Jim van Brakel
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AGENDA 2018
Zondag 9 september,
15.00 en 16.00 uur

We zullen aanwezig zijn op het Komfestival en zingen
bij de opening van het nieuwe winkelcentrum.

Zaterdagavond
27 oktober, 19.00 uur

Koren op de Rosmolen. Festival van 7 koren met als
gastheer het organiserende RM.

Donderdagavond
15 november

De derde donderdag in november. We houden de ORA:
een Open Repetitie Avond speciaal voor mannen die
belangstelling hebben om lid te worden van ons koor.

Zondagmiddag
16 dec, 15.00 uur

Kerstconcert in de St. Lambertuskerk.

Het Rosmalens Mannenkoor werd in 1983 opgericht
en zingt onder leiding van dirigente Ien Bouwmans.
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 Kees Sieben: 06-22 69 83 56 of
neem contact met ons op via info@rosmalensmannenkoor.nl
dan maken wij een afspraak met u.
Kijk op onze website voor info
www.rosmalensmannenkoor.nl
of op facebook.com/rosmalensmannenkoor/

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, en gebruiken
het alleen om u op de hoogte te brengen van onze activiteiten.
Wij houden ons aan de wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywet.

Deze nieuwsbrief mag u uiteraard doorsturen
Redactie: Jim van Brakel
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