MUZIKALE WINTERREIS 2019 – 2020
GROOT MANNENKOOR

MIDDEN-NEDERLAND

Martin Mans

dirigent
Mark Brandwijk/Hendrik van Veen orgel/piano
Op zaterdag 28 september 2019 starten de repetities van het nieuwe project van het
Groot Mannenkoor Midden-Nederland in de vertrouwde repetitielocatie in Waarder!
We studeren een nieuw repertoire in met kerstliederen en grijpen terug op repertoire uit
vorige projecten. De eerste voorbereidingen zijn voor een wel heel ludiek concert namelijk
in het Dolﬁnarium in Harderwijk op 9 november waarvoor we door het Chr. Waddinxveens
Mannenkoor De Gouwestem zijn uitgenodigd. Mannenzang en instrumentale muziek van
The Martin Mans Band worden afgewisseld met een spectaculaire dolﬁjnenshow!
Zangers met en zonder zangervaring zijn welkom. Het is mogelijk om de eerste repetitie
vrijblijvend uit te proberen. Ook is het mogelijk om de tweede repetitie als nieuwe zanger
aan te haken en in te schrijven.

CONCERTEN
- Zaterdag 9 november 2019
Dolﬁnarium, Zuiderzeeboulevard 22, Harderwijk
- Zaterdag 7 december 11.30 – 12.30 uur Lunchconcert
PKN Gereformeerde Kerk Waarder
- Woensdag 11 december 2019
Hervormde Kerk, Kerkstraat 57, Oud-Beijerland (i.s.m. het Zuidwester Mannenkoor)
- Donderdag 19 december 2019
Bonaventurakerk, Rijnstraat 56, Woerden (i.s.m. het Zuidwester Mannenkoor)

GROOT MANNENKOOR

MIDDEN-NEDERLAND
* Repetitielocatie: PKN Gereformeerde Kerk, Dorp 24,
3466NG Waarder Er is voldoende parkeergelegenheid.
* Repetitiedata: zaterdag 28 september, zaterdag 2 november en
zaterdag 7 december 2019.
Aanvang 10.00 uur. Einde ca. 13.00 uur. Inloop vanaf 09.30 uur.
* Repertoire: : Kerstrepertoire, geestelijke liederen, klassieke en
populaire muziek.
* De prijs bedraagt € 60,= voor het hele project; drie repetities en vier concerten.
* 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.

