NIEUWSBRIEF van het
ROSMALENS MANNENKOOR
Nr. 25 – december 2018

Nieuwsbrief v h Rosmalens Mannenkoor

nr 25 – december 2018

blad 1 van 6

PROGRAMMA KERSTCONCERT 2018
(onder voorbehoud)

OPENINGSLIED: Wij komen te samen
01. Heilige Nacht
02. Laβt uns lauschen
03. Carol of the birds

RM
RM
RM

04. Winter wonderland
AW
05. Chestnuts roasting on an open fire AW
06. Durme
AW
07.
08.
09.
10.
11.

Hymne à la nuit
RM
Laat ons met verheugen springen RM
Gaudete
RM
Song of peace
RM
Mary did you know
AW en RM

12.
13.
14.
15.

Angel’s Carol
Silverbells
Let it snow
What child is this

AW
AW
AW
AW en RM

16. Whisper! Whisper!
17. O nuit brillante
18. La Vergine dell’angeli

RM
RM
RM

SLOTLIED: Stille Nacht
Algehele muzikale leiding: Ien Bouwmans
Pianobegeleiding: Henk de Winkel
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BOEIEND KERSTCONCERT

ROSMALENS MANNENKOOR EN
ALL WOMEN ZINGEN ‘TEZAMEN’
“Wij komen tezamen” is dit jaar de titel van het gratis toegankelijke
kerstconcert van het Rosmalens Mannenkoor. Een titel die het kerstgevoel van eenheid, samenkomst en vrede uitdrukt, maar die daarnaast
ook verwijst naar het feit dat er bij dit concert een welkome gast zingt,
namelijk vocaal ensemble All Women. Binnen het kerstconcert van het
RM zal All Women een zestal songs zingen; bovendien zullen zij ook ‘tezamen’ met de mannen kerstliederen laten horen.

Ieder jaar gaat het Rosmalens Mannenkoor voor het kerstconcert op zoek naar
een muzikale gast. Dit jaar hoefde er niet lang gezocht te worden; want eigenlijk
lag deze kerstsamenwerking voor de hand. Immers, Ien Bouwmans, dirigente
van het Rosmalens Mannenkoor, is tevens de muzikale leider van All Women.
Het samenspel tussen beide koren zal zonder twijfel verrassend zijn. Want het
‘bronzen’ mannenkoorgeluid met de hogere vrouwenstemmen vormen een interessante en populaire muzikale combinatie.”
Het Rosmalens Mannenkoor heeft inmiddels een uitgebreid kerstrepertoire opgebouwd. Het streven is steeds om bij ieder kerstconcert de bezoekers te verrassen
met enkele minder bekende kerstliederen.
Opvallend in dit concert zijn de speelse gospel Whisper, whisper, het weemoedig
countrykerstlied Mary did you know en de honderd jaar oude Engelse Christmas
Carol What child is this. Er worden o.a. kerstliederen gezongen uit Duitsland, Engeland en Frankrijk. Een speciale vermelding verdient het indrukwekkende La
Vergine degli Angeli van Verdi, waarin Ien Bouwmans de solopartij zal vertolken.
Ook het traditionele Nederlandse kerstlied, dat bij velen zal zorgen voor nostalgische kerstgevoelens en herinneringen, zal deze middag niet vergeten worden.
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Vocaal Ensemble All Women bestaat uit een groep enthousiaste vrouwen uit Rosmalen en omgeving en zingt voornamelijk a capella. Een leuk, ambitieus vocaal
ensemble met een zeer divers repertoire.
All Women heeft de titel “Beste koor van Noord Brabant in 2018” gewonnen bij
een competitie van het Nederlands Koor-Festival. Het vrouwenensemble kreeg
toen bovendien het eervolle predicaat “Topkoor”.

Het vierstemmige Rosmalens Mannenkoor telt momenteel circa 45 leden en bestaat uit twee tenorgroepen, uit baritons en bassen. De monumentale Lambertuskerk in het centrum van Rosmalen is jaarlijks de locatie waar het kerstconcert
van het koor wordt gepresenteerd.
De samenwerking tussen het mannenkoor en het vrouwenensemble blijkt voor
alle vocalisten een bijzonder en inspirerend gebeuren. De repetities beloven een
boeiende kerstliederenmiddag. (door: J.v.B)
Informatie over de dirigente van beide koren vindt u op:
www.ienbouwmans.com
Info over AW en RM is te lezen op:
www.allwomen.nl
www.rosmalensmannenkoor.nl
In het centrum is voldoende parkeergelegenheid
(vaak met parkeerschijf):
•
•

Gildeplein, Burgemeester Woltersstraat (meestal plaats!)
Achter de Kentering: Burgemeester Nieuwenhuizenstraat
• Achter Villa Fleurie
• Hoek Dorpsstraat - Oude Dijk
• Hoogstraat
• Markt (zuidzijde van de kerk: vaak vol!)
•
Rodenborchweg (oostzijde van de kerk: vaak vol!)
•
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Dit kerstconcert is mede mogelijk gemaakt door:
Gebroeders van der Plas: duurzaam in onderhouden
Klopper en Kramer Uitvaartzorg
Autocentrum Rosmalen
Bloemenstudio Floral Design
Pennings Onroerende zaken
Lunenburg - allround elektrospecialist
Primera Benno van Sleeuwen
Autobedrijf Ad Verhallen
Levix computershop en automatisering
Profile van Hassel - de fietsspecialist
Met Drank.nl
Hoortijd - audiciens
Witoma Caravan & Recreatie
Hoffspoor Notarissen
Stefanie-staete: fysio-/manuele therapie - Peter Goossens

2009: De Lambertuskerk, twee uur voor aanvang van ons kerstconcert
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AGENDA
Zondagmiddag
16 december, 15 uur
Eerste Kerstdag,
25 december, 11 uur
Vrijdagavond
21 december
Zaterdagavond
18 mei 2019

Kerstconcert in de St. Lambertuskerk.
We zingen tijdens de mis in de Laurentiuskerk aan
de Oude Baan.
Het RM levert een bijdrage aan “de Kerstwandeling”
door te zingen in de St. Lambertuskerk.
Koren op de Rosmolen, editie # 9
in de Kentering, centrum 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 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 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywet.

Deze nieuwsbrief mag u uiteraard doorsturen
Redactie: Jim van Brakel

Kerstconcert
2017
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