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          NIEUWSBRIEF van het 
    ROSMALENS MANNENKOOR 

 
 

Nr. 39 – september 2022  

 
PERSBERICHT 

 

HET ROSMALENS MANNENKOOR DAAGT UIT 
 

WORDT ZINGEN JOUW NIEUWE HOBBY? 
 

Dit is het motto van de Open Repetitieavond die het Rosmalens Mannenkoor op 

donderdagavond 29 september organiseert in Zaal Café d’n Beer, Dorpsstraat 

77 in Rosmalen. De vraag in het motto is gericht aan mannen in Rosmalen en 

omgeving. Tussen 20:00 en 22:00 uur is iedereen welkom op deze inloopavond. 

De bezoekers mogen zelf bepalen hoe laat ze binnen komen en wanneer ze ver-

trekken. 

 

Het Rosmalens Mannenkoor is ervan overtuigd dat er in Rosmalen en de regio honderden 

mannen rondlopen die echt kunnen genieten van zingen in een koor, maar die dat nog 

niet van zichzelf weten. Alle mannen die dit lezen worden daarom door het RM uitgeno-

digd om te komen kijken en luisteren op deze Open Repetitieavond. En als de kennisma-

king bevalt, kan men gratis en vrijblijvend een aantal repetities bijwonen om te ervaren 

of men in dit koor past. Vlak voor de zomervakantie heeft het koor 5 aspirant-leden kun-

nen inschrijven en er is nog plaats voor een aantal nieuwe zangers. 

 

KERSTLIEDJES IN DE ZOMER 

De sfeer in het Rosmalens Mannenkoor, dat volgend jaar 40 jaar bestaat, is ontspannen 

te noemen. Dirigente Carla Bons leidt de mannen met vaste muzikale hand door een 

veelzijdig repertoire dat liederen bevat in vele talen en die stammen uit vele eeuwen. Op 

dit moment is het koor bezig met het instuderen van het jaarlijkse kerstconcert. Door co-

rona vervielen de kerstconcerten van 2020 en 2021, maar in deze zomer en herfstdagen 

klinkt er weer vaak kerstmuziek in de repetitiezaal. Tijdens de Open Avond wil het RM de 

bezoekers een indruk geven van een reguliere repetitie. Daarom worden er geen speciale 

presentaties gehouden, maar wordt er “normaal” gerepeteerd voor het komende kerst-

concert dat, zoals altijd, gehouden wordt in de Lambertuskerk. 

 

INFORMELE AVOND 

Tijdens deze Open Avond is ook een aantal dames van koorleden aanwezig, want die vin-

den het leuk dat zij nu de kans krijgen om een keer een repetitie van hun mannen bij te 

wonen. Daarom zijn de partners van de bezoekende mannen eveneens van harte wel-

kom. Deze avond heeft namelijk een informeel en ontspannen karakter. Kortom mannen: 

kom langs, wees welkom, leer het Rosmalens Mannenkoor kennen en ontdek misschien 

een boeiende nieuwe hobby. Kijk voor meer info op www.rosmalensmannenkoor.nl   

  

 

http://www.rosmalensmannenkoor.nl/
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KENNISMAKEN MET….. 
 

CARLA BONS: ONZE DIRIGENTE 

 
Als gevolg van de verstoringen van het dagelijks leven, veroorzaakt door het co-

ronavirus, is een aantal zaken in 2020 en 2021 tot stilstand gekomen. Ook bin-

nen het ‘koorleven’ van het RM zijn alle activiteiten in de pauzestand gezet.  

Daarom hebben we - in onze nieuwsbrief - u nog steeds niet laten kennismaken 

met onze nieuwe dirigent. Maar nu we, alweer sinds februari, volop aan het zin-

gen zijn, maken we hieronder dit verzuim goed. 

 

In mevrouw Carla Bons hebben we onze nieuwe diri-

gent gevonden. Vanaf de start van het nieuwe seizoen 

2020/2021 op 27 augustus leidt zij onze repetities en 

heeft ze de muzikale leiding van ons koor op zich geno-

men. Hoewel door de corona-lockdown de start met 

“vallen en opstaan” ging is nu sprake van een plezie-

rige en vruchtbare samenwerking en was er op 24 april 

2022 inmiddels ons eerste publieke optreden in de Ken-

tering onder haar leiding.  

 

Carla is aan het conservatorium van Tilburg in 1975 afgestudeerd voor orgel en 

in 1977 voor piano. Zij heeft in Utrecht de Kurt Thomas-cursus gevolgd en is af-

gestudeerd voor de dirigentenopleiding Koordirectie. 

Carla is ook dirigent bij enkele andere koren. 

 

 
 

Carla aan het werk tijdens ons “We mogen weer zingen”- concertje, 

samen met Popkoor Tune -  in april 2022 in de Kentering. 
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AGENDA 
Donderdagmiddag 

15 dec. 2022   15:00 uur 

Kerstconcert voor de bewoners, hun familieleden 

en het personeel van “Mariaoord”. 

Zondagmiddag 
18 dec. 2022   14:00 uur 

Kerstconcert in de St. Lambertuskerk in het  
centrum van Rosmalen.         Toegang gratis. 

Vrijdagavond  
23 december 2022 

Op een nog nader te bepalen locatie zingen we 
voor de deelnemers aan de Kerstwandeling. 

Zondagmiddag 

4 juni 2023 

Jubileumconcert t.g.v. het 40-jarig bestaan 

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 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. Graag zelfs! 

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