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          NIEUWSBRIEF van het 
    ROSMALENS MANNENKOOR 

 
 

Nr. 34 – september 2021  

 

Hervatting repetities 

 

We zijn weer begonnen 
 
Na bijna anderhalf jaar van stilte, heeft het Rosmalens Mannenkoor de 

muzikale draad weer opgepakt. Tot grote vreugde van alle leden mag er 

weer gezongen worden en zijn we onlangs gestart met de vaste repeti-

ties op donderdagavond in het zaaltje van café D’n Beer. 

 

 

Nieuwe dirigente 
Wij stopten in maart 2020 met zingen, net als alle andere koren van Nederland, 

als gevolg van de covid19/coronacrisis. Nu de overheidsmaatregelen versoepeld 

zijn komen we weer bij elkaar om samen te zingen. Maar we houden – voor alle 

zekerheid – toch wat meer fysieke afstand van elkaar dan gebruikelijk. We repe-

teren onder leiding van onze nieuwe dirigente, mevrouw Carla Bons. Carla, die 

veel ervaring heeft met mannenkoren, heeft de pittige taak om na deze lange 
periode van vocale stilstand onze stemmen weer in conditie te brengen. 

 

 

Onze muzikale  

planning 

Waar we mee bezig 
zijn? We willen na-

tuurlijk ons “IJzeren 

Repertoire” weer kun-

nen beheersen en het 

zingen van een mis in 

de Sint Jan staat op 

het programma (zie 
artikel hierna).  

Bovendien lokt in de 

winterse verte van de 

maand december ons 

drukbezochte kerst-

concert. Kortom: er is 
genoeg te doen!  

 

                                                   Foto: de 2e repetitie van dit seizoen 

                                                    met een onderling gepaste afstand. 
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Op de eerste zondag van november 

Herdenkingsmis in de Sint Jan 
voor coronaslachtoffers 

 

Op zondag 7 november om 12:00 uur wordt er in de kathedraal Sint Jan 

van Den Bosch een H. Mis opgedragen ter herdenking van de corona-

slachtoffers in onze regio. 
Drie koren verlenen aan deze mis hun medewerking: het ’s-Hertogenbosch Man-

nenkoor (als initiatiefnemer), het Geldrops Mannenkoor en wij, het Rosmalens 

Mannenkoor. Daarnaast levert de harmonie uit Schijndel een muzikale bijdrage 

aan deze kerkdienst. 

De drie koren zullen gezamenlijk, dus als één koor zingen. De mannen zijn bezig 

met het instuderen van drie nieuwe stukken muziek, t.w. fraaie composities van 
Wolfgang Amadeus Mozart, Jacob Handl en Aleksey Lvov. 

De vaste misgezangen zullen samen met de kerkgangers worden gezongen. 

 

 
 

AGENDA 
Zondagmiddag  
7 november 2021,  

12:00 uur 

Sint Jan, ’s-Hertogenbosch. 
Het RM verleent vocale medewerking aan een H. Mis ter 

herdenking van de slachtoffers van het coronavirus. 

 

Zondagmiddag  

19 december 2021,  

15:00 uur 

Kerstconcert in de St. Lambertuskerk  

in het centrum van Rosmalen.  

Gratis Toegang. 

 

Zaterdagavond  

23 april 2022 

 

Korenfestival “Koren op de Rosmolen” 

Partycentrum De Kentering, Dorpsstraat Rosmalen. 

 

Voor definitieve agenda: zie onze website 
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• Het RM werd in 1983 opgericht en zingt o.l.v. Mevrouw Carla Bons.  

• Henk de Winkel is onze assistent-dirigent en repetitor. 
• Repetitie: iedere donderdagavond van 20.00 – 22.15 uur. 

• Repetitielocatie: Zaal Café d’n Beer, Dorpsstraat 77, Rosmalen. 

 

• Het RM is altijd geïnteresseerd in nieuwe zanglustige leden.  
• Woon vrijblijvend een of meer repetities bij; naast of tussen de zangers. 

• Proef zodoende de sfeer in muzikaal en in sociaal (ook belangrijk) opzicht. 

• Bel vooraf even met een bestuurslid (zie onze website) voor een afspraak. 

• Of neem contact met ons op via info@rosmalensmannenkoor.nl. 

• Voor info kijk op www.rosmalensmannenkoor.nl  
• Of kijk op facebook.com/rosmalensmannenkoor/ 

 
 

 

Het Rosmalens Mannenkoor tijdens het kerstconcert van 2019 
 
 

 

• Het abonnement op deze nieuwsbrief is uiteraard gratis. 

• Wilt u zelf een abonnement? Mail naar nieuwsbrief@rosmalensmannenkoor.nl 

• Wij geven uw mailadres niet door aan anderen. 
• Wij houden ons aan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

 

 

 

Deze nieuwsbrief mag u uiteraard doorsturen 

Redactie: Jim van Brakel   tel: 073 – 521 47 68  

 

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

