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          NIEUWSBRIEF van het 
    ROSMALENS MANNENKOOR 

 
 

Nr. 31 – maart 2020  

 

9e EDITIE VAN ‘KOREN OP DE ROSMOLEN’  
 

Brabantse koren laten zich  

horen in ‘de Kentering’ 
 

Dit jaar houdt het Rosmalens Mannenkoor voor de eerste keer zijn festi-

val ‘Koren op de Rosmolen’ in het voorjaar. Dit tijdstip hebben de man-

nen gekozen zodat hun twee grote optredens beter gespreid zijn: in het 

voorjaar “KopdeR” en in het najaar de repetities voor het kerstconcert. 

Op zaterdagavond 28 maart 2020 zijn alle liefhebbers van diverse soor-

ten koormuziek van harte welkom in de Kentering in het centrum van 

Rosmalen. Ook dit jaar is er sprake van een grote variatie van koren die 

afkomstig zijn uit verschillende delen van Brabant: soms ver weg, soms 

uit de buurt. Er is genoeg afwisseling in repertoire en stijl. 

 

Het aardige van deze ko-

renavond is dat het pu-

bliek op een ontspannen 
manier kennis kan maken 

met de vele soorten koor-

zang die er bestaan. Want 

er wordt enorm veel ge-

zongen in koorverband. In 

ons land is het wekelijks 
zingen in een koor popu-

lairder dan het wekelijks 

spelen in een voetbalclub: 

een feit waarvan niet veel 

mensen op de hoogte zijn.  

Een aardige bijkomstigheid 

is bovendien dat door ‘Ko-

ren op de Rosmolen’ 

vriendschappelijke en mu-

zikale contacten tussen 
koren ontstaan of ver-

nieuwd worden.  

 

Zie op de pagina’s hierna onze 4-bladige flyer met de deelnemende ko-

ren en een stukje tekst met achtergrondinformatie. 
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EEN AVONDJE GENIETEN VAN  
ZES KEER BRABANTSE KOORZANG 

 
Op zaterdagavond 28 maart organiseert het Rosmalens Mannenkoor 

voor de 9e keer zijn festival ‘Koren op de Rosmolen’.  

Ook dit jaar weer in het centrum van Rosmalen, in ‘de Kentering’ waar 

opnieuw gekozen is voor een informele opstelling die de bezoeker in 

staat stelt om op relaxte wijze, onder het genot van een drankje, te luis-

teren naar zeer gevarieerde koorzang.  
 

Genieten van vele stijlen 

De opzet van het festival is even eenvoudig als doeltreffend: zes koren zingen 

die avond op twee podia en zijn zodanig geprogrammeerd dat de luisteraar die 

lekker in een van de twee Kenteringzalen wil blijven zitten, alle koren voorbij ziet 

komen. De koren zijn verschillend van samenstelling, opbouw en repertoire zodat 

er sprake is van een afwisselend muzikaal evenement. En dat is het doel van de 
avond: de bezoeker kennis laten maken met de grote variëteit aan koorzang die 

er bestaat binnen deze grootste hobby van Nederland (volgens het NIPO zingen 

iedere week 600.000 Nederlanders in koorverband). Het Rosmalens Mannenkoor 

heeft, als gastheer, al vele koren in de afgelopen jaren mogen verwelkomen op 

dit festival dat blijft groeien in populariteit. 

 

 
 

Zes blokjes zang 

De avond is verdeeld in zes tijdsblokken van een half uur. Het koor vult 20 minu-

ten daarvan met zang en de overige 10 minuten worden door de zangers ge-

bruikt om van podium te wisselen. Het publiek heeft dan mooi de kans voor een 

gesprekje, om een drankje te halen of om de benen te strekken. Omdat iedere 
zanger, dus ook de amateur-koorzanger, graag wil dat het stil is bij een optre-

den, gaan we onze bezoekers vragen om niet te praten tijdens de optredens: dat 

is voor iedereen prettig. Op deze wijze kunnen bezoekers met elkaar bijpraten 

tijdens de wisselmomenten en heeft iedereen de kans om ongestoord te luisteren 

naar de koren tijdens de zangmomenten. Zes maal twintig minuten koorzang, af-

gewisseld door zes maal 10 minuten ontspanning: een prima formule! 
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Voor slechts € 10 komt u in het bezit van een toegangskaart en kunt u van 20 

tot 23 uur genieten van afwisselende zang van prima kwaliteit in een prettige 

sfeer.  

 
Overal vandaan uit Brabant 

De zes koren doen natuurlijk op vocaal gebied hun uiterste best om een goed op-

treden te verzorgen. Daarnaast zijn er enkele koren die heel bewust aandacht 

besteden aan de wijze waarop zij bewegen en zich op het podium presenteren. 

De koren komen uit verschillende Brabantse windstreken naar Rosmalen. U luis-

tert deze avond naar de stemmen van Forza Vocale uit Berlicum,  Sparkling 

People uit Oosterhout, Vocalmint uit de omgeving van Den Bosch, Keskedee uit 
Nuenen, Het Nulands Gemengd Koor, en natuurlijk ook van het Rosmalens Man-

nenkoor. Het RM zingt deze avond o.l.v. repetitor Henk de Winkel. 

 

 
 

Zoals gebruikelijk bij een festival, beslist u zelf of u alles aanhoort in één zaal of 

dat u wisselt tussen Blauwe Zaal en Grote Zaal. Ieder half uur komt een ander 

koor met tussendoor de gelegenheid voor een hapje of een drankje. Er is door de 

opzet van zang- en wisselmomenten geen sprake van een statische, formele 

structuur. Het wordt een avond die bestaat uit in alle rust luisteren naar de koor-
zangers gecombineerd met onderlinge gezelligheid van onze bezoekers.  

 

Tegen 23 uur klinken de laatste nootjes en hopelijk zullen we met z’n allen nog 

iets zingen. Daarna is er binnen ‘de Kentering’ nog volop de mogelijkheid om el-

kaar op aangename wijze te ontmoeten. (jvb) 

 

Samengevat: Festival KOREN OP DE ROSMOLEN. 
Zaterdagavond 28 maart 2020 in de Kentering te Rosmalen. 

Start 20 uur, einde 23 uur. 

Toegangskaarten € 10 bij Primera-winkel centrum Rosmalen,  

bij de leden van het Rosmalens Mannenkoor, 

of mail: ticket@rosmalensmannenkoor.nl 
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Het Rosmalens Mannenkoor werd in 1983 opgericht.  
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 Jim van Brakel 073 – 521 47 68  

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 Alge-
mene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywet. 

 

 

 

Deze nieuwsbrief mag u uiteraard doorsturen 
Redactie: Jim van Brakel  

 
 

 
Kerstconcert 

2019 
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