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

 
Half mei zijn de resultaten bekend gemaakt 
van de Rabo Grote Clubactie. Ook dit jaar is er 
door onze donateurs, vrienden/kennissen en 
leden weer volop gestemd op het Varssevelds 
Mannenkoor en hebben wij een cheque 
mogen ontvangen van ruim € 500,00. 
Zeker dit jaar is het bedrag meer dan welkom 
vanwege ons 145-jarig jubileum dat wij 17 
november a.s., samen met het 75-jarige Jubal, 
willen vieren in Amphion met een gezamenlijk 
concert. 
Hierbij bedanken wij dan ook onze donateurs 
en leden voor het geven van hun stem aan het 
Varssevelds Mannenkoor. 

Cheque Stichting DAK / Keerkring 
Varsseveld 

 
Op 20 april werden wij uitgenodigd om een 
cheque in ontvangst te nemen uit handen van 
vertegenwoordigers van Stichting DAK / de 
Keerkring Varsseveld. Een prachtig bedrag van 

€ 750,00 als steun voor ons jubileumconcert 
eind dit jaar. Het Varssevelds Mannenkoor 
bedankt het bestuur van Stichting DAK / de 
Keerkring bijzonder hartelijk voor deze 
financiële ondersteuning. 

 
Het theaterconcert 2018 
Celebration! 
een muzikaal feest voor iedereen 
Het Varssevelds Mannenkoor en Christelijke 
Muziekvereniging Jubal vieren gezamenlijk 
hun respectievelijk 145- en 75-jarig bestaan. 
En hoe?! Bij elkaar opgeteld samen 220 jaar 
muziek en zang in Varsseveld. Reden voor 
feest!  Maar liefst 75 instrumentalisten en  
zo’n 60 zangers, staan er op deze bijzondere 
avond op het toneel. 
Muzikale leiding : Wim Ruessink (VMK) en 
Henk Jan Heinen (Jubal) 
Zaterdag 17 november 2018, 20.00 uur 
Schouwburg Amphion Doetinchem 
Het Varssevelds Mannenkoor en Jubal worden 
ondersteund door speciaal voor deze 
gelegenheid aangetrokken solisten Edgar 
Bloem (tenor) en Karin Hertsenberg (sopraan) 
en een team van licht- en geluidsmensen. Een 
speciaal ontworpen decor en diverse visuele 
effecten maken de theateravond met diverse 
muziekstukken uit opera’s, musicals, 
soundtracks van films en de popwereld, af. 
Regie : Richard Sprokkereef. 
De toegangsprijs voor dit theateroptreden is  
€ 24,95 per persoon (gelijk aan 2013). 
Voorverkoopadressen : 
- Schouwburg Amphion, www.amphion.nl  
- Boekhandel Rutgers , Spoorstraat 10,   
  Varsseveld 
- Varssevelds Mannenkoor via    

  info@varsseveldsmannenkoor.nl  
  Telefoon 0315 640066. 

http://www.amphion.nl/
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