Een plezier om in te zingen,
een feest om naar te luisteren
Het Stichts Mannenkoor, dat dit jaar zijn 65-jarig jubileum viert,
is een begrip op de Utrechtse Heuvelrug en ver daarbuiten.
De ruim 60 amateurzangers zingen vooral voor hun plezier, maar tegelijk ligt de lat hoog als het gaat om de
repertoirekeuze en de kwaliteit van de optredens. Dat die twee aspecten goed samengaan blijkt uit de
sfeer tijdens (en na!) de repetities, en uit de waardering voor de concerten.
De kracht van het koor schuilt in de zeer grote diversiteit van het repertoire: van klassieke werken uit
onder meer opera en operette tot hoogwaardige religieuze composities en volksmuziek uit binnen- en
buitenland. Ook zingen wij speciaal voor mannenkoor bewerkte stukken uit musicals en de hedendaagse
popmuziek en besteden wij veel aandacht aan Slavische koormuziek voor mannen. Dat de zangers qua
aantal redelijk evenwichtig over de vier stemgroepen (1e en 2e tenoren, baritons en bassen) verdeeld zijn,
komt de klank van het koor absoluut ten goede.
Wie het Stichts Mannenkoor in levenden lijve wil horen, is welkom bij een van onze optredens. Wie graag
in een koor zou willen zingen, kan altijd vrijblijvend een keer meedoen aan een repetitie.
Het Stichts Mannenkoor: een plezier om in te zingen, een feest om naar te luisteren!
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: 0346-835575 (secretariaat) of 030-2290303 (publiciteit)

Stichts Mannenkoor wederom uitgenodigd voor
deelname 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.

P R O G R A M M A 2018

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

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!

