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          NIEUWSBRIEF van het 
    ROSMALENS MANNENKOOR 

 
 

Nr. 27 – juni 2019  

 

HEERLIJK SAMEN ZINGEN IN DE ZOMERSE BUITENLUCHT 
 

Zingend langs het Zangfietspad  
 

Ook dit jaar weer organiseert onze dirigente Ien Bouwmans haar zo-

merse zangevenement “Zingend langs het Zangfietspad”. 

Op zondagmiddag 16 juni geeft Ien met haar vier koren acte de présence 

op het fraaie grasveld tussen de Rosmalense spoorlijn en de Parkweg.  

 

Vier koren 

Vier koren zullen hun liederen laten horen: Vocal group “Met Flair”, het Binnen-

diezekoor, Zangkoor Bij Bomans en het Rosmalens Mannenkoor. De verschillen 

in zangstijl en repertoire zullen garant staan voor een paar muzikaal gevarieerde 

uurtjes op deze middag in juni.   

 
Kennismaken 

Deze middag is vrij toegankelijk voor iedereen: voor jong en oud, voor onerva-

ren en voor doorgewinterde zangers, voor luisteraars en nieuwsgierigen. 

Iedereen kan in een ongedwongen en plezierige sfeer kennismaken met koren en 

koorzang. Ien is er zeer bedreven in om ook het publiek een toontje mee te laten 

zingen, dus het wordt, net als in voorafgaande jaren, ongetwijfeld een leuke en 
plezierige bijeenkomst. 

Belangrijke tip: breng in ieder geval je eigen stoel mee en zorg, voor het geval je 

honger of dorst krijgt, voor een hapje en een drankje. (foto’s: Zangfietspad 2018) 
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AGENDA 
Zondag 8 september We zijn aanwezig op het Komfestival. 

Zaterdag 14 september We zingen op Monumentendag. 

De locatie is nog niet bekend. Zie onze website. 

Woensdag 23 oktober Viering 75 jaar Bevrijding Rosmalen. 

We zingen langs de route waarover het ‘bevrij-

dingsvuur’ naar Rosmalen wordt gebracht. 

Besloten concert Kerstconcert Mariaoord. 

Voor personeel, bewoners en hun familie . 

Zondag 22 december Kerstconcert in de Lambertuskerk. 

Maart 2020 Festival ‘Koren op de Rosmolen’ in de Kentering. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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/ 
 

 

mailto:info@rosmalensmannenkoor.nl
http://www.rosmalensmannenkoor.nl/
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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  
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