VMK-Jubilarissen

NIEUWSBRIEF maart 2018

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 7
januari jl. werden er door het Koninklijk
Nederlands Zangersverbond drie jubilarissen
gehuldigd. Theo Rutgers en Jan Berends
ontvingen de bijbehorende versierselen voor
hun 50 jarig jubileum en Ronald Boschman
vierde die dag zijn 40 jarig jubileum. Uiteraard
hopen wij nog lang van de zangkwaliteiten van
deze jubilarissen gebruik te mogen maken.

Terugblik kerstconcerten 2017
Bij inwoners van Varsseveld en zeker ook bij
onze donateurs zijn er gefronste
wenkbrauwen geweest tijdens onze twee
kerstconcerten in december vorig jaar. De
concerten kenden niet alleen een andere
opzet dan men normaliter qua repertoire van
het Mannenkoor gewend is, maar ook door
gastoptredens van een soliste, een
jongemannenkoor en diverse
instrumentalisten.

Op stap met het Varssevelds Mannenkoor

Vanwege het uitgebreide programma was het
noodzakelijk om een entreeprijs te vragen die
hoger lag dan men gewend is te betalen en
dat is toch voor menigeen een drempel
gebleken. Laat onverlet dat beide concerten
een groot succes zijn geweest en zijn
aangeslagen bij de bezoekers die wel zijn
geweest.
Het is uiteraard wel zo, dat wij luisteren naar
de geluiden van onze regelmatige
concertbezoekers en voor de toekomst de
programmering minder ambitieus zullen
maken om de entreeprijs meer conform te
houden naar wat men gewend is te betalen.

Na een prachtige primeur in 2017, is dit jaar
de tweede “Varsseveldse Wandeltocht”
gehouden. De organisatie lag in handen van
het Varssevelds Mannenkoor, in samenwerking met de Koninklijke Wandel Bond
Nederland. Op zondag 4 maart 2018 werd
een fraaie wandeltocht in het aantrekkelijke
buitengebied van Varsseveld uitgezet.
Met 560 wandelaars is deze activiteit een
bijzonder groot succes geweest.
Reden te meer om volgend jaar opnieuw een
wandeltocht te organiseren (3 maart 2019).

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

Uw stem telt voor het VMK !
Ook dit jaar organiseert de Rabobank weer
een actie om verenigingen en instellingen
financieel te ondersteunen. Voor zover u nog
geen lid bent, kan Iedere rekeninghouder van
de Rabo gratis lid worden en krijgt daarmee
met 5 stemmen recht om deel te nemen aan

deze actie. Via uw bank ontvangt u
automatisch, als u lid bent, meer informatie
en stemmen kunt u in de periode van 5 t/m 19
april a.s.
Uiteraard hopen wij dat u met het stemmen
ook weer denkt aan het Varssevelds
Mannenkoor want we zijn uiteraard blij met
elke vorm van ondersteuning.

2018 - Jubileumjaar voor Varssevelds
Mannenkoor en Jubal
Bij een grote groep van onze trouwe volgers is
ongetwijfeld al bekend, dat dit jaar het
Varssevelds Mannenkoor (145 jaar) en Chr.
muziekvereniging Jubal (75 jaar) hun jubileum
vieren. Al in een vroeg stadium waren beide
besturen het er over eens dat het niet handig
is om deze jubilea ieder voor zich te vieren.
Besloten is om samen een specifiek
theaterconcert in Amphion te organiseren.
We hebben natuurlijk een prachtige ervaring
opgedaan toen we vijf jaar geleden ons 140
jarig jubileum in Amphion hebben gevierd,
toen ook met ondersteuning van Jubal.
Van die ervaring hebben we een hoop geleerd
en dat komt nu mooi van pas.
Met het in de arm nemen van een
professioneel regisseur kunnen we terugvallen
op organisatorische randvoorwaarden die
passen bij een specifiek theateroptreden.
Wat het repertoire betreft zal zowel het
Mannenkoor als Jubal naar verwachting
buiten de gangbare paden treden.

Onder de titel “Celebration” werken we dit
jaar dus een bijzondere presentatie uit voor
de avond op zaterdag 17 november a.s. in
Amphion. In de loop van dit jaar zal er
regelmatig te volgen zijn wat er staat te
gebeuren via de websites van beide
verenigingen. De toegangsprijs voor dit
theateroptreden is evenals in 2013 € 25,00
per persoon.
Om verzekerd te zijn van een gereserveerde
plek op een mooie positie in de schouwburg,
kunt u het beste vanaf 15 mei al kaarten
bestellen. Dit kan uiteraard bij Amphion,
maar ook bij uw eigen contactpersoon van het
Varssevelds Mannenkoor of bij het
secretariaat via
info@varsseveldsmannenkoor.nl telefoon
0315 640066.

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.

