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DIT JAAR DE ACHTSTE EDITIE

“Koren op de Rosmolen”
Zangfestijn in de Kentering
Het Rosmalens Mannenkoor laat weer van zich horen. Een van de jaarlijkse activiteiten is de organisatie van het eigen festival “Koren op de
Rosmolen”. Dit jaar wordt dit festijn gehouden in de pas vernieuwde
Kentering in het centrum van ons dorp. Op zaterdagavond 27 oktober
zijn alle liefhebbers van diverse soorten koormuziek van harte welkom
in Rosmalen. Doordat vele koren graag optreden bij dit festival, is er ook
dit jaar sprake van een zeer gevarieerd aanbod in repertoire en stijl.

Rosmalense basis
Omdat het Rosmalens Mannenkoor in 1983 werd opgericht, bestaat het RM nu 35
jaar. Daarom is besloten om bij Koren op de Rosmolen voornamelijk koren uit te
nodigen uit het eigen dorp of met een Rosmalense basis. Dat is gelukt. Daarnaast zingt er een gastkoor uit Empel, te weten Warempel.
Het doel van de avond is om het publiek op een ontspannen manier kennis te laten maken met de vele soorten koorzang die er bestaan en om de vriendschappelijke en muzikale contacten tussen de koren te stimuleren. Het zingen in een
koor is de grootste hobby van Nederland; ieder jaar is Koren op de Rosmolen
daar het levende bewijs van. (JvB)
Zie op de volgende 2 pagina’s onze flyer van Koren op de Rosmolen 2018. Op de laatste pagina ziet
u onze agenda met optredens en activiteiten voor de komende maanden
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Koren op de Rosmolen heeft de opzet van een festival. Dat betekent dat ieder
koor meerdere optredens verzorgt op verschillende podia en dat na ongeveer een
half uur het volgende koor een podium betreedt.
Zoals bij ieder festival kunt u lopen, zitten en staan waar u wilt en bepaalt u zelf
waar en wanneer u welk koor wilt beluisteren. Tussendoor is er gelegenheid voor
het nuttigen van een drankje of een hapje.
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Om 18.45 uur is de opening en een kwartier later starten de eerste optredens.
Rond 22.15 uur zullen de laatste vocale nootjes klinken. Daarna is er binnen de
Kentering nog volop de mogelijkheid om elkaar informeel te ontmoeten.
Parkeeradvies: Gildeplein, Burgemeester Woltersstraat 2, 5241 EH Rosmalen.
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AGENDA 2018
Zaterdagavond
27 oktober

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 RepetitieAvond, speciaal voor mannen die
belangstelling hebben om lid te worden van ons koor.

Zondagmiddag
16 dec, 15.00 uur

Kerstconcert in de St. Lambertuskerk,
samen met Vocaal ensemble All Women.

Eerste Kerstdag
25 dec, 11.00 uur

We zingen tijdens de Mis in de Laurentiuskerk,
Oude Baan, Rosmalen.

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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