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          NIEUWSBRIEF van het 
    ROSMALENS MANNENKOOR 

 
 

Nr. 38 – mei 2022  

 

TIJDENS REPETITIES VAN HET RM 

Iedereen is altijd welkom  
 

Deze nieuwsbrief is gewijd aan een mooi initiatief van de KBZON.     

Deze ‘Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Neder-

land’ is  een vereniging die allerlei producten en diensten levert aan tal-

loze amateurkoren in Nederland.  

 

Landelijk initiatief 

Live samen zingen kan en mag gelukkig weer! En dat is maar goed ook, want 

zingen is hartstikke gezond: het is goed voor je lijf, het geeft ontspanning en het 

maakt je vrolijk. De KBZON nodigt alle koren in Nederland daarom uit voor een 

landelijk initiatief, bedoeld om de Nederlandse amateurkoorsector flink in de 

schijnwerpers te zetten. 

 

Vier weken gaat de deur open 

De KBZON vraagt aan alle Nederlandse koren 

om in de periode van 14 mei t/m 12 juni 2022 

hun deuren wijd open te zetten tijdens de 

Open Koren Weken. Alle koren die op zoek zijn 

naar nieuwe leden en daarom hun repetitie 

willen openstellen kunnen hun repetitie aan-

melden. Zangers die op zoek zijn naar een 

koor kunnen dan op een online kaart een koor 

opzoeken dat aansluit bij hun wensen, en zich 

direct aanmelden voor deelname aan de be-

treffende activiteit. 

 

Wij doen ook mee 

Uiteraard doet het Rosmalens Mannenkoor mee aan deze sympathieke actie want 

de publiciteit die hieruit voortvloeit is ook voor ons koor interessant. 

Dat neemt niet weg dat we graag een toelichting geven op de titel boven deze 

tekst, want feitelijk bent u altijd – dus feitelijk het hele jaar door – welkom in 

onze repetitiezaal. Kijk op onze website om een indruk te krijgen van ons koor 

en maak een afspraak om te komen luisteren als het u niet lukt om langs te ko-

men in de komende 4 actieweken.  

Op de volgende bladzijden volgt wat extra info over de Open Koren Weken.  
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KIJKEN BIJ HET ROSMALENS MANNENKOOR 

WELKOM OP ONZE VIER  
ZOMERSE REPETITIE-AVONDEN 

 
Samen met honderden koren in ons land doet het Rosmalens Mannen-

koor mee met de Open-Koren-Weken in de periode van circa half mei 

t/m half juni. De deur van de repetitiezaal staat vier donderdagen open 

voor nieuwe zangers, maar zeker ook voor mannen die willen ontdekken 

of ze het zingen in een koor leuk vinden.  

 

Zangervaring is niet vereist 

Je bent welkom op donderdagavond 19 en 26 mei en op 2 en 9 juni tijdens 

een of meer repetities van 20.00 tot 22.15 uur in Café-Zaal D’n Beer, Dorps-

straat 77 in Rosmalen. Proef de sfeer, kijk en luister hoe het er op een repetitie-

avond aan toe gaat. We zoeken mannen met een hoge of lage stem of een stem 

ergens daartussen in. Om je aan te sluiten bij ons koor is zangervaring niet ver-

eist. Mannen die lid worden krijgen voldoende ondersteuning zodat zij zich snel 

thuis voelen. 

 

Eerlijk beeld van een oefenavond 

Tijdens deze open repetities willen we bezoekende mannen een eerlijk beeld ge-

ven van een gemiddelde oefenavond. We gaan daarom geen extra interessante 

dingen doen om de zaak op te leuken: we willen dat men een indruk krijgt hoe 

een repetitie meestal verloopt. Zo zijn we – en dat is wellicht moeilijk voor te 

stellen in deze zomerse periode – al regelmatig bezig met te repeteren voor ons 

jaarlijkse sfeervolle kerstconcert. 
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Van lichtklassiek tot hedendaags 

Ons koor bestaat momenteel uit circa 30 mannen en we willen graag groeien 

naar 40 leden. Ons brede en gevarieerde repertoire loopt van lichtklassiek tot 

hedendaags, of – om een cliché te gebruiken – “Van Bach tot Beatles”. In onze 

muziekmap zitten liederen in allerlei talen.  

 

Je bent beslist niet de enige als je belangstelling hebt voor koorzang. Want in 

ons land – en dat weten velen niet – zijn er meer mensen lid van een koor dan 

lid van een voetbalvereniging. Even een paar getallen: Nederland telde in 2020 

zo'n 1 miljoen koorzangers. Europa had in 2021 circa 37 miljoen koorzangers, 

verdeeld over bijna 1 miljoen zangkoren in 40 landen. Overigens: deze Open-Ko-

ren-Weken-actie is een initiatief van de KBZON: de Koninklijke Bond van Zang- 

en Oratoriumverenigingen in Nederland. Honderden koren in ons land doen hier-

aan mee waaronder het Rosmalens Mannenkoor.  

 

We zetten een stoel voor je klaar 

Als je zin hebt om een avond te komen kijken, bel dan met onze voorzitter Ad de 

Kort (06-5389 7975) zodat we voor jou een stoel klaar kunnen zetten. Je mag 

trouwens zelf beslissen waar je wilt zitten. Misschien wil je een plaats tussen de 

zangers om proberen mee te zingen maar misschien zit je liever aan de zijlijn om 

rustig het koor en onze dirigente Carla Bons te beluisteren. Wat je wilt!  

Het bellen vooraf is echter geen verplichting: wie liever binnenwandelt zonder 

een afspraak te maken is ook van harte welkom. Graag tot dan! 

 
In de periode van 14 mei t/m 12 juni kunnen zangers die op zoek zijn naar een 

koor, op een online korenkaart zien waar er allemaal graag gezongen wordt en 

welk koor hen het meeste aanspreekt en het beste bij hen past. Wij staan ook op 

de kaart! www.kbzon.nl. Zie hierboven een screenshot van de kaart met het RM. 

  

http://www.kbzon.nl/
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AGENDA 
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  
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