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MET MEDEWERKING VAN ‘ALL WOMEN’

Rosmalens Mannenkoor
presenteerde sfeervol kerstconcert
Een compleet nieuw jaar hebben we voor de boeg. Een jaar vol kansen,
vol nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Daardoor kijken we, zoals
waarschijnlijk iedereen, verwachtingsvol uit naar 2019.
En met tevredenheid blikken we ook nog even terug naar het staartje
van 2018 waarin wij, het Rosmalens Mannenkoor, een fraai kerstconcert
presenteerden in een stampvolle Lambertuskerk in het centrum.
Zoals altijd hadden we boeiende muzikale gasten die hun medewerking
verleenden. Dit jaar was dat het Vocaal Ensemble All Women dat, evenals het RM, Ien Boumans als dirigente heeft.

Apart én samen
Het kerstrepertoire was zeer gevarieerd en aantrekkelijk om naar te luisteren.
Liederen in allerlei talen en uit alle windstreken stonden op het programma.
Modern en klassiek, bekend en onbekend in een boeiende afwisseling.
Winterwonderland werd gevolgd door Hymne à la nuit, en Lasst uns lauschen
ging vooraf aan Angel’s Carol. Schitterend was het weemoedige Durme durme,
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een eeuwenoud Sefardisch lied van All Women en het 20e eeuwse gospelkerstlied
Whisper (tiny baby in the manger) door het mannenkoor.
Gevarieerd kerstrepertoire
Beide koren zongen hun eigen kerstliederen en enkele liedjes werden samen gezongen. Het contrast tussen het ‘bronzen’ mannengeluid en de fraaie hoge vrouwenstemmen gaf een zeer gewaardeerde en boeiende dimensie aan de muziek.
Het moderne countryachtige kerstlied Mary did you know dat door de mannen én
de vrouwen werd gezongen, scoorde mede daardoor hoge ogen. Ook het lied La
Vergine degli Angeli van Verdi waarin Ien Bouwmans de solopartij vertolkte,
werd door de toehoorders, blijkens het applaus, enorm geapprecieerd.

Het concert werd op een speciale en intieme wijze afgesloten: door iedereen –
koren en publiek – werd het precies 200 jaar oude kerstlied Stille Nacht gezongen. Op deze wijze ondervonden alle aanwezigen aan den lijve hoe bijzonder fijn,
waardevol en bindend het is om samen te zingen.
Met een wederom sfeervol, boeiend en drukbezocht kerstconcert heeft het Rosmalens Mannenkoor kerstmis ingeluid en het jaar 2018 uitgeluid.
En voor het nieuwe jaar wensen alle mannenkoormannen iedereen een gelukkig
en muzikaal 2019!
(door: Jim van Brakel)
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AGENDA
Zaterdag 18 mei 2019

Oktober, week 43, 2019
Zondagmiddag
22 dec 2019

Koren op de Rosmolen in de Kentering.
Dit gezellige korenfestival houden we m.i.v. 2019
voortaan in het voorjaar!
Deelname aan de herdenking en festiviteiten rond
de bevrijding van Rosmalen, 75 jaar geleden.
Kerstconcert in de St. Lambertuskerk

Voor de definitieve data: zie onze website.
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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