RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE, een
duwtje in de rug voor het Varssevelds
Mannenkoor

NIEUWSBRIEF oktober 2017
DONATEURS, niet weg te denken steun
voor het Varssevelds Mannenkoor
Zoals ieder najaar zal tegelijkertijd met het
bezorgen van deze Nieuwsbrief één van onze
leden persoonlijk contact met u opnemen
voor uw bijdrage als donateur van het
Varssevelds Mannenkoor. Uiteraard hopen wij
ook deze keer weer op uw bijdrage te mogen
rekenen omdat dit ons helpt in het financiële
voortbestaan van ons koor en wij er daardoor
alles aan kunnen doen optredens te blijven
verzorgen in Varsseveld en de regio.
Bij voorbaat dank voor wederom een jaar
donateurschap van het Varssevelds
Mannenkoor.
Mocht u nog nieuwe donateurs kunnen
werven, altijd welkom en deze kunt u
doorgeven aan ons secretaris: email
info@varsseveldsmannenkoor.nl of telefoon
06 40 51 00 37
Uiteraard kunt u voor eventuele vragen
terecht bij uw contactpersoon van het koor of
via de email aan onze secretaris.

Op stap met het Varssevelds
Mannenkoor

Voor het eerst in zijn historie heeft het
Varssevelds Mannenkoor, in samenwerking
met de Koninklijke Wandel Bond Nederland,
op zondag 5 maart 2017 een wandeltocht
rondom Varsseveld georganiseerd.
Met meer dan 500 wandelaars is deze
activiteit een bijzonder groot succes geweest.
Reden te meer om volgend jaar opnieuw een
wandeltocht te organiseren (4 maart 2018).

In onze vorige Nieuwsbrief hebben we u
uitgenodigd om als Rabobankrekeninghouder
te stemmen op ons koor. Dankzij uw stem
hebben wij een bedrag van € 520,00 op onze
rekening bijgeschreven gekregen.

RESTEREND PROGRAMMA 2017
Kerstmarkt
Ook dit jaar zal het Varssevelds Mannenkoor
weer aanwezig zijn op de, inmiddels
traditionele Kerstmarkt in Varsseveld op
zondag 10 december a.s.. Uiteraard bent u die
dag van harte welkom om onze kraam te
bezoeken en u te laten verrassen waar het
Varssevelds Mannenkoor, behalve koffie,
Glühwein en chocolademelk, verder mee komt
die dag.
Omdat het Mannenkoor al te zien is in twee
kerstconcerten en in de Kerstavonddienst,
wordt geen inloopconcert tijdens de
Kerstmarkt gegeven.

Kerstconcerten
Op dit moment zet het Varssevelds
Mannenkoor zijn tanden in het instuderen van
een nieuw kerstrepertoire dat in twee
kerstconcerten voor het voetlicht zal worden
gebracht : een concert in Varsseveld en een
concert in Doetinchem.
Werken met jonge veelbelovende talenten en
een mannenkoor dat zich ook in ensembles
presenteert, is het motto van de Varsseveldse
mannen in de komende tijd. Daarom is
samenwerking gezocht met het “Jonge
Mannenkoor Oldenzaal”, bestaande uit ca. 20
jonge mannen, onder leiding van Marriette
Effing.

Daarnaast is een strijkerskwartet, geformeerd
rond onze eigen pianist Jorrick Simmes. Het
kwartet wordt aangevuld met een ensemble
van houtblazers. Allemaal jonge mensen die
hun sporen gaan verdienen op het
Varsseveldse podium.
Het mannenkoor weet zich ook gesteund door
de veelzijdige sopraan en organiste, Elske te
Lindert, die de solopartijen en het orgelspel
voor haar rekening zal nemen.

Kerstavonddienst in de Grote Kerk op 24
december a.s. en sluit hiermee de optredens
van dit jaar af.

PROGRAMMA 2018
Optreden in AZORA - Den Es
In januari 2018 treedt het Varssevelds
Mannenkoor voor de bewoners van Den Es en
andere belangstellenden. Locatie Azora – Den
Es.

Op stap met het Varssevelds Mannenkoor
Voor de tweede keer organiseert het
Varssevelds Mannenkoor een wandeltocht in
samenwerking met de Koninklijke
Nederlandse Wandelbond. De wandeltocht
wordt gehouden op zondag 4 maart 2018.
Nadere informatie hierover volgt.
De concerten staan onder de algehele leiding
van de dirigent van het Varssevelds
Mannenkoor, Wim Ruessink.
Het worden twee concerten die door het
samenbrengen van deze gastmusici en het
mannenkoor een heel gevarieerd programma
zal opleveren. Het eerste concert zal
plaatsvinden op zaterdagavond 16 december
in de Grote Kerk in Varssevelds en het tweede
optreden vindt plaats in Doetinchem op
vrijdagavond 22 december in de Catharinakerk op het Simonsplein.
Beide concerten beginnen om 20.00 uur en de
entreeprijs bedraagt € 17,50 p.p. en voor
donateurs € 15,00 (maximaal 2 kaarten per
donateur en op vertoon van de nieuwe
donateurskaart).
Kaarten zijn vanaf 15 november 2017
verkrijgbaar in de voorverkoop bij Boekhandel
Rutgers in Varsseveld en voor Doetinchem bij
boekhandel Raadgeep & Berrevoets,
Hamburgerstraat in Doetinchem.
Voorverkoopkaarten zijn ook te reserveren
per mail via info@varsseveldsmannenkoor.nl
en vervolgens contant af te rekenen bij de
entree van de resp. kerken voorafgaand aan
het concert.

Kerstavonddienst
Dit jaar zal het Varssevelds Mannenkoor zijn
medewerking verlenen aan de

2018 - Jubileumjaar voor Varssevelds
Mannenkoor en Jubal
Volgend jaar wordt voor een belangrijk deel
gevuld met de voorbereiding van ons
jubileumconcert (145 jr.) in Amphion.
Wij hebben hiervoor de handen ineen
geslagen met het harmonieorkest Jubal
Varsseveld, dat ook haar jubileum (75 jr.)
viert.
Beide verenigingen brengen gezamenlijk een
gevarieerde theaterprogramma op de planken
in Amphion in Doetinchem op 17 november
2018. Meer nieuws hierover volgt in de
Nieuwsbrief van het voorjaar 2018, maar
reserveert u alvast de datum !

Lid worden van het Varssevelds
mannenkoor
Alle mannen zijn en blijven uiteraard welkom
om lid te worden van ons koor. Iedere
maandagavond bent u van harte welkom in
het Borchuus om te komen kijken en luisteren
tijdens een repetitieavond.
Met ons jubileumprogramma in het
vooruitzicht, een prachtig moment om uit
proberen of dit soort optredens je iets lijken.
Voor meer informatie zie onze site
www.varsseveldsmannenkoor.nl of via de mail
info@varsseveldsmannenkoor.nl
Kent u iemand in uw omgeving die mogelijk
interesse heeft, laat het ons weten.

