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          NIEUWSBRIEF van het 
    ROSMALENS MANNENKOOR 

 
 

Nr. 37 – april 2022  

 

CORONA-STILSTAND IS VOORBIJ 

Rosmalens Mannenkoor zingt  
een avondje met Popkoor Tune  

 

In maart 2020 werden we overvallen door de corona-pandemie. Alle ko-

ren, dus ook wij, stopten onmiddellijk met repeteren en optreden. Twee 

jaar later, in februari 2022, werd de lockdown opgeheven en begonnen 

we voorzichtig met het hervatten van de repetities. 

Wandel binnen op deze informele avond 

Ieder voorjaar organiseert het Rosmalens Mannenkoor het festival Koren op de 

Rosmolen. We hadden dit festival willen houden op 23 april. Maar na het ophef-

fen van de lockdown was de tijd te kort om deze avond te organiseren.  

De festivaldatum stond voor ons nog steeds gereserveerd en we hadden veel zin 

om weer eens voor publiek te zingen. We besloten er een collega-koor bij te zoe-

ken en waren blij dat het Rosmalense Popkoor Tune eveneens stond te trappelen 

om weer op te treden. Beide koren zingen een dwarsdoorsnede van hun reper-

toire en proberen ook voorzichtig nieuwe nummers uit.  

De zang verloopt niet als een officiële concertuitvoering; we hebben gekozen 

voor een informele sfeer, een binnenloopavond met gratis toegang.  

Zie hierna de flyer. 
 

 

Koren op de Rosmolen – 2018  
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Persbericht 

“We mogen weer zingen” 
 

Op zaterdag 23 april brengen het Rosmalens Mannenkoor en Popkoor 

Tune een gezamenlijk concert in de Kentering om uiting te geven aan 

het verlangen weer op te kunnen treden na te lange afwezigheid door de 

coronapandemie. De aanvang van het programma is 20.00 uur en de toe-

gang is gratis.           

 

Het was een moeilijke periode voor koren omdat besmetting, speciaal in koorop-

stellingen een groter risico vormde. Beide koren hebben zo goed en zo kwaad als 

het kon, met soms ook creatieve toepassingen van beeldbeltechnieken, de leden 

gelegenheid gegeven elkaar toch op de een of andere wijze te kunnen blijven 

zien. Dat was belangrijk om de onderlinge betrokkenheid en het verlangen naar 

toekomstige optredens onder de aandacht te houden. 

Nu is het zover dat beide koren, wellicht nog wat onwennig, samen een belang-

rijke stap nemen om het Rosmalens publiek te trakteren op een optreden.   

 

Het Rosmalens Mannenkoor werd in 1983 opgericht en bestaat uit circa 30 man-

nen uit Rosmalen en verre omgeving. Omdat het koor een groot publiek wil aan-

spreken wordt ingezet op een breed en veelzijdig repertoire, dat bestaat uit lie-

deren in vele talen en dat varieert van middeleeuws tot hedendaags. De muzi-

kale leiding is in handen van dirigente Carla Bons. 

 

 

Ieder jaar organiseert het RM het festival ‘Koren op de Rosmolen’ waarvoor 

zangverenigingen in de rij staan om mee te mogen doen. Het doel is om het pu-

bliek kennis te laten maken met diverse soorten koorzang en om de muzikale en 

vriendschapsbanden tussen de koren te bevorderen. Daarnaast geeft het Rosma-

lens Mannenkoor al vele jaren een altijd druk bezocht sfeervol kerstconcert in de 

Lambertuskerk.  
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Popkoor Tune is opgericht in januari 2000 

en bestaat nu ruim 22 jaar.  

Het twintigjarig bestaan kon vanwege co-

rona niet gevierd worden. Het koor telt 

momenteel 33 leden waarvan 5 mannen. 

 

Het repertoire bestaat uit moderne, swin-

gende  en sfeervolle pop- en rock num-

mers uit de Top 2000. 

In november 2018 heeft popkoor Tune 

een avondvullende productie uitgevoerd. 

Jaarlijks treedt popkoor Tune meerdere 

malen op bij verschillende evenementen 

in de regio.  

Ook ver daarbuiten verzorgen zij optre-

dens. Een optreden in Paradiso enkele ja-

ren geleden vormde een van de hoogte-

punten in het bestaan van Tune.  

Dan Loredan is de muzikaal leider.  

 

 

Het stemgeluid van een mannenkoor wordt door velen gewaardeerd. Een pop-

koor heeft een mix van stemmen waardoor het repertoire vaak meerstemmig 

kan worden uitgevoerd. Een combinatie van beide koren brengt een mooie varia-

tie in genre , presentatie en klankkleur.  

 

Het publiek kan genieten van een gezellige avond in een informele sfeer. 

Beide koren zien het optreden als een opstart na een ’zangloze’ periode.  

Ontspannen zingen, kennismaken en opnieuw ontmoeten.  

Het wordt een  happening voor koren en publiek.  Zingen is gezond, 

brengt gezelligheid en sfeer.         Door: Bert van Strien (PR-Tune) 

 
 

PRESENTATIE 

De liedjes van Tune 

worden geïntroduceerd 

en toegelicht door  

Caria Vos.  

 

Hetzelfde doet Jim van 

Brakel bij de nummers 

van het Rosmalens 

Mannenkoor. 
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AGENDA 
Zondag 15 mei 2022   

12:00 uur 

Kathedraal Sint Jan  

Herdenkingsmis samen met andere koren 
 

Zondag 18 dec 2022 

15:00 uur 

Kerstconcert in de St. Lambertuskerk 

Gratis toegang 
 

2023 We bestaan 40 jaar en vieren dit jubileum. 

U gaat er nog van horen! 

Voor definitieve agenda: zie onze website 

 

 

• 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 abonnement op onze 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  

 

De foto’s in deze nieuwsbrief dateren van vóór de corona-lockdown. 
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