
NIEUW PROJECT NAJAAR/WINTER 18/19

Za 24 nov 11.30 uur Goede Herderkerk Heerenveen

Vr 11 jan 2019, 20.00 uur Grote Kerk Apeldoorn

Za 9 mrt 2019, 20.00 uur Bovenkerk Kampen

Za 23 mrt 2019, 20.00 uur

Jacobijnerkerk Leeuwarden

CONCERTEN

In het najaar van 2018 start een nieuwe project van het Groot Mannenkoor Noord-Nederland. 

Na een succesvol project waarbij we terugkijken op vier schitterende concerten met als 

hoogtepunt het optreden in Het Concertgebouw in Amsterdam met De Jostiband, is het nu tijd 

voor een nieuwe serie.

In januari en maart 2019 staan concerten gepland in de Grote Kerk in Apeldoorn, de Bovenkerk 

Kampen en in de Jacobijnerkerk in Leeuwarden in samenwerking met het Groot Mannenkoor 

Midden-Nederland. Mark Brandwijk is onze begeleider. Maar we beginnen met het lunchconcert 

in de Goede Herderkerk.

De reis naar Ontario, Canada begint vorm te krijgen. De data zijn inmiddels bekend, namelijk 3 

t/m 11 juni 2019. Zangers die aan de projecten deelnemen zijn van harte welkom om hierop te 

zijner tijd in te schrijven. Het is echter geen verplichting. Zingen in eigen land is ook zeker de 

moeite waard.

 

De repetities staan gepland op zaterdag 8 september, zaterdag 22 september en zaterdag 24 

november 2018 in de Goede Herderkerk in Heerenveen.

Martin Mans dirigent
Mark Brandwijk orgel/piano



*  Repetitielocatie:  Goede Herderkerk, Oude Veenscheiding 15, Heerenveen.

 Er is voldoende parkeergelegenheid.

 

*  Repetitiedata: zaterdag 8 september, zaterdag 22 september en

 zaterdag 24 november 2018.

 Aanvang 10.00 uur, einde rond 13.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur

*  Repertoire: Nederlandstalige geestelijke liederen, spirituals, klassieke en

 populaire muziek

 

*  De prijs bedraagt € 60,= voor het hele project: 3 repetities, 4 concerten in 

 eigen land

* Betaling: contant of pinnen, voor aanvang, in de pauze of na afloop van de

 eerste repetitie

 Bladmuziek: wordt in boekvorm verstrekt en is inbegrepen bij het inschrijfgeld

* Inschrijven is mogelijk door middel van onderstaande strook of door een email

 te zenden naar secretariaat@martinmans.nl onder  vermelding van naam,

 adres, postcode, woonplaats,  telefoonnummer, emailadres, stemsoort en

  naam koor waar u  eventueel lid van bent.

 

Naam : 

Adres  :

Pc en Woonplaats : 

tel.  :

e-mailadres : 

Stemsoort :       Tenor 1        Tenor 2       Bariton       Bas

  (aankruisen wat van toepassing is) 

Strook inleveren op de eerste repetitiedag of per mail verzenden naar: 

secretariaat@martinmans.nl

Per post: Secretariaat Martin Mans, Waardsedijk 48, 3448 HV Woerden

of via het formulier op de website www.martinmans.nl/gmnn
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