Wij hebben een prachtig mannenkoor, dat historie kent.
We bestaan in 65 jaar 2018 en dit zal gevierd worden onder
andere met een jubileumconcert op 26 mei in de Grote Kerk in
Driebergen.
Wij hebben op dit moment 61 leden afkomstig uit de hele
provincie en zelfs daarbuiten.
Kwaliteit, ambitie en plezier gaan bij ons hand-in-hand.
Hou je van zingen, dan wil je daar bij zijn.
Voorzitter Wim Zoet
Je bent van harte welkom op een repetitie-avond om eens te
“proeven”.
Ook als je denkt “ik kan komen
niet zingen”:
de mannen om je heen in het koor “nemen je graag mee”.
Ook dit jaar verzorgen we weer een cursus Koorscholing.
De basistechnieken van het zingen worden geleerd, zoals o.a. een goede houding, het gebruik van je adem en natuurlijk het
gebruik van je stem en tevens enige uitleg over de noten. Zie verder hieronder.
En dit jaar vieren we ons 65-jarig jubileum met concert en festiviteiten, dus mooi moment om nu in te stappen.
Wij repeteren op donderdagavond van 20.00-22.00 uur in De Bron, aan de Damhertlaan 87 (naast winkelcentrum 'De Sluis')
te Driebergen.
Na de repetitie smeren we onze kelen tijdens de ‘nadronk’.
En neem gerust je partner mee. Nadere informatie gewenst: bel: 0343-476332 (secretariaat) of 030-2290303 (publiciteit).

Gratis cursus Koorscholing “Ontdek je Stem”
Veel mensen werpen voor zichzelf een drempel op om te gaan zingen bij een koor: “ik kan niet zingen”, “ik
heb nog nooit in een koor gezongen”, “wat jullie doen is voor mij te hoog gegrepen” etcetera, etcetera.
Maar misschien wil je toch wel graag mee kunnen doen in zo’n prachtig koor.
Wij gaan je daar bij helpen, want wij willen graag dat je bij ons komt.
Wij bieden je aan deel te nemen aan een professionele cursus koorscholing.
Geheel gratis, zonder verdere verplichtingen!
Zo ziet de cursus eruit:
•

De cursus wordt verzorgd door onze dirigent Piet van der Sanden,
aan de hand van het handboek voor beginnende koorzangers “Ontdek je stem” van Hennie
Ramaekers.
• Elke cursist krijgt de beschikking over het cursusboek, zodat je ook thuis wat kunt oefenen.
• De basistechnieken van het zingen worden geleerd zoals o.a. een goede houding, het gebruik van je
adem en natuurlijk het gebruik van je stem en tevens enige uitleg over de noten.
• Voorafgaand aan de repetitie op donderdag van 18.45 tot 19.45 uur cursus.
Als je wilt, kun je gerust aanwezig blijven bij (een deel van) de repetitie.
De cursus duurt 8 weken en is gepland op de volgende data:
donderdagen 15, 22, 29 maart, 5, 12, 19, 26 april en 3 mei
Als je niet alle data kunt, is dat absoluut geen belemmering voor deelname.
Belangstellenden kunnen zich per mail opgeven aan het secretariaat: secretariaat@stichtsmannenkoor.nl.
Voor meer informatie kun je gerust even bellen: 06 23452605 (Ruud Kruis)

Stichts Mannenkoor wederom uitgenodigd voordeelname aan
concert in Royal Albert Hall in 2018
Elke drie jaar wordt in Londen het Cancer Research UK Festival van Brass & Voices gehouden in de Royal Albert Hall in
Londen, met als doel geld te genereren voor de Engelse kankerstichting. Het volgende festival is op 3 november 2018.
Het Stichts Mannenkoor heeft in 2015 ook deelgenomen
aan dit festival en we zijn er trots op wederom uitgenodigd
te zijn en binnenkort starten we met de organisatie van
deze concertreis naar Londen.
Maar niet alleen het koor heeft een uitnodiging ontvangen.
Dirigent Piet van der Sanden is door de organisatie
wederom (ook in 2012 en 2015) uitgenodigd om
begeleiding te verlenen op de piano.
Reis en verblijf zijn voor rekening van de koorzangers.
Wil je als zanger mee naar dit schitterende concert in deze
fantastische famous Hall, wordt dan lid van ons koor. En
ook partners kunnen mee met deze schitterende koorreis.
Dit is een niet te missen kans.

P R O G R A M M A 2018
Za. 10 maart Zangersfestival Eibergen

Za. 26 mei 2018 Wereldconcert in de Grote Kerk in Driebergen,
een muzikale reis rond de wereld ter gelegenheid van
Jubileum 65 jaar Stichts Mannenkoor

Concertreis Royal Albert Hall Londen 2 t/m 4 november 2018

Do. 20 december 2018 kerstconcert Doorn

Za. 22 december 2018 kerstconcert Driebergen

Sponsor jouw sponsordoel Stichts Mannenkoor gratis!
Koopt u wel eens online? Vergeet dan volgende keer niet om eerst https://www.sponsorkliks.com/ te bezoeken.
Tik Stichts Mannenkoor in als doel dat u wilt steunen in de balk en ga winkelen.
Via de knop van SponsorKliks komt u uit bij ruim 300 winkels waar u precies hetzelfde betaalt maar gaat er een
commissie naar jouw sponsordoel.
U sponsort dus gratis!

