
In het tweede project van het Zuidwester Mannenkoor staan drie 

concerten op het programma waarvan twee in de adventstijd met een 

kerstprogramma. Het derde concert valt in het nieuwe jaar 2020 en de 

locatie hiervoor is de Hervormde Kerk in Oude Tonge.

In een drietal repetities, waarvan de data op de achterzijde vermeld 

staan, studeren we het nieuwe (kerst)repertoire in en grijpen gedeeltelijk 

terug op het repertoire over de storm en de zee. 

Alle zangers met en zonder zangervaring zijn van harte welkom. Het is 

mogelijk de eerste repetitie vrijblijvend bij te wonen. Ook ik het mogelijk 

de tweede repetitie nog aan te haken en in te schrijven. Hartelijk welkom!

-  Woensdag 11 december 2019 Hervormde Kerk, 

  Kerkstraat 57, Oud Beijerland (i.s.m. Groot Mannenkoor Midden-Nederland)

-  Donderdag 19 december 2019 Bonaventurakerk,

  Rijnstraat 56, Woerden (i.s.m. Groot Mannenkoor Midden-Nederland)

-  Zaterdag 25 januari 2020 Hervormde Kerk, Kerkring 1, Oude Tonge
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Jos Mans zang en gitaar
Mark Brandwijk/Hendrik van Veen/Rik Melissant orgel

onder leiding van

 Martin MANS

Muzikale Winterreis 2019 – 2020 



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/zwmk

• Repetitielocatie: Exoduskerk, Dorpsweg 97a, Sommelsdijk
 (Middelharnis)

• Repetitiedata: zaterdag 21 september, zaterdag 26 oktober,
   zaterdag 23 november 2019  
 Aanvang 10.00 uur, einde ca. 13.00 uur. Inloop vanaf 09.30 uur.

• Repertoire: Kerstrepertoire, geestelijke liederen, klassieke 
 en populaire muziek 

• Concerten: zie voorkant

• De prijs bedraagt € 60,= voor het hele project (drie repetities 
 en drie concerten inclusief muziekboek)

• Betaling: contant of pinnen, voor aanvang, in de pauze of na
 afloop van de eerste repetitie. Zangers die bij de tweede repetitie
 aanhaken kunnen dan betalen

• Gratis bladmuziek

• Inschrijven is mogelijk door middel van onderstaande strook of
 door een e-mail te zenden naar: secretariaat@martinmans.nl
 onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats, tel. no.,
 e-mailadres en uw stemsoort
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