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          NIEUWSBRIEF van het 
    ROSMALENS MANNENKOOR 

 
 

Nr. 24 – november 2018  

 

OPEN REPETITIEAVOND OP 15 NOVEMBER 

Gezocht: mannen die graag zingen 

 

Het Rosmalens Mannenkoor organiseert op donderdag 15 november a.s. 

de jaarlijkse ORA: de Open RepetitieAvond. Deze avond is bedoeld voor 

mannen die vrijblijvend, zonder enige verplichting, nader willen kennis-
maken met het Rosmalens Mannenkoor. 

 

Het koor zoekt: mannen die graag zingen en die 

een kijkje willen nemen in de “repetitiekeuken”; 

mannen die al bij een koor zingen en er een 

‘tweede koor’ bij willen hebben; mannen die 
vroeger bij een koor hebben gezongen en hun 

hobby weer willen oppakken.   

Voor deze heren is de ORA een perfecte gelegen-

heid om kennis te maken met het RM (dat al 

sinds 1983 bestaat). Het koor zal deze avond re-

peteren (men is bezig met het kerstconcert) en 
de bezoekers kunnen vanaf de zijlijn observeren 

hoe zo’n reguliere repetitie verloopt en hoe de so-

ciale en de muzikale sfeer is.  

  

Het koor hoopt dat de bezoekende mannen iets zullen ontdekken dat de koorle-

den al weten namelijk:  

• dat zingen in een mannenkoor leuk, ontspannend en boeiend is, 
• dat zingen gezond is want het geeft lucht en energie, 

• dat men, om te zingen bij het RM, geen solostem hoeft te hebben, 

• dat het kunnen lezen van noten geen verplichting is.  

 

Iedereen is welkom: graag binnenlopen vanaf 19:45 uur. We starten, zoals ie-

dere donderdagavond, om 20:00 uur. Je kunt alleen 
komen, maar je mag ook je broer, neef, vriend, 

buurman enz meebrengen. En natuurlijk is een 

echtgenote, die benieuwd is naar het koorgebeuren, 

die avond ook welkom. Best leuk want er zijn enkele 

dames van de koorleden als gastvrouw aanwezig. 

Na deze kennismakingsavond zijn er twee mogelijk-

heden. Men wil een aantal repetities bijwonen (dat 
kan; graag zelfs) om verder kennis te maken, of 

men besluit om het hierbij te laten (en dat kan ook; 

even goede vrienden). Zoals gezegd: geen verplich-

tingen. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9q4Dp4LDeAhXGzKQKHbnVCLQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.egoloog.nl/kennismaken/&psig=AOvVaw35zoSNeKNB9pt4_oF_UrYG&ust=1541077932296054
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Voor meer informatie: ga naar onze website (klik op Lid worden en Open Repeti-

tieAvond). Men kan zijn komst daar opgeven; dat is heel prettig voor ons in ver-

band met de voorbereidingen. Men kan zich ook opgeven bij onze voorzitter, tel 
073 – 521 47 68. 

Tenslotte een verzoekje aan de lezer onder het motto: “Hoort, zegt het 

voort”. Of je nu wel of niet naar de ORA komt: wil je svp deze nieuws-

brief doorsturen naar mannen die misschien belangstelling hebben om 

te zingen in het grootste (dat is een feit) en het gezelligste (dat is een 

mening) mannenkoor van Rosmalen? Dank je wel! 
Foto: opening van het festival 

 

Koren op de Rosmolen #8:  
fraaie zang in een gezellige ambiance 

 

Op zaterdagavond 27 oktober organiseerde het RM het jaarlijkse Koren 

op de Rosmolen; dit jaar in de Kentering. Tijdens dit festival, waarbij het 
accent lag op het 35-jarig bestaan van het mannenkoor, werden de ster-

ren van de hemel 

gezongen door 7 

koren in 7 verschil-

lende stijlen. Naast 

het RM kon men 
luisteren naar het 

Hevo-koor, Xing, 

Warempel, Dubbel 

Zes, Operette Ros-

malen en All Wo-

men. 

Vanaf 2019 zal Ko-

ren op de Rosmo-

len in het voorjaar 

georganiseerd 
worden. Dat bete-

kent dat de 9e edi-

tie van dit festival reeds over een half jaar gehouden zal worden. Bent u 

erbij? Noteer dan zaterdag 18 mei 2019 in uw agenda.  

Koren die dan graag komen zingen, melden zich aan via onze website.  

AGENDA 
Donderdagavond  
15 november 2018 

We houden de ORA: een Open RepetitieAvond spe-
ciaal voor mannen die belangstelling hebben om lid 

te worden van ons koor. 

Zondagmiddag  

16 december, 15 uur 

Kerstconcert in de St. Lambertuskerk. 

 

Eerste Kerstdag,  

25 december, 11 uur 

We zingen tijdens de mis in de Laurentiuskerk aan 

de Oude Baan. 

Zaterdagavond 

18 mei 2019 

Koren op de Rosmolen, editie # 9 
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Het Rosmalens Mannenkoor werd in 1983 opgericht en zingt onder leiding 

van dirigente Ien Bouwmans. Henk de Winkel is assistent-dirigent en repeti-
tor. 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 vrijblij-
vend een repetitie bij en proef de sfeer in muzikaal en in sociaal (óók belang-

rijk!) opzicht. Bel vooraf met Kees Sieben:  073 – 594 26 62 of neem contact 

met ons op via info@rosmalensmannenkoor.nl dan maken wij een afspraak. 

 

Zie www.rosmalensmannenkoor.nl of 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 Alge-

mene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywet. 
 

 

 

Deze nieuwsbrief mag u uiteraard doorsturen 
Redactie: Jim van Brakel  

 

 
 

Foto: het RM is in de Blauwe Zaal van de Kentering bezig met het tweede optreden.  

Bij de opening presenteerde het koor zich in de bekende chique smoking. Bij dit tweede 

optreden tooide het RM zich met het – dit jaar aangeschafte – informele uniform: het 
zwarte overhemd met een das in rood, geel, blauw of groen. 
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