
AGENDA Varssevelds Mannenkoor 2020 
 
Nieuwjaarsconcert 
18 januari 2020, 20.00 uur, Laurentiuskerk 
 
Avondoptreden Winteravond Den Es 
10 februari 2020, 19.00 uur, Den Es 
 
Bevrijdingsconcerten 
18 april 2020, Eibergen 
  2 mei  2020, Varsseveld 
 
Concordia-concert 
7 juni 2020, 15.00 uur Laurentiuskerk 
 
Kerstconcerten 
19 december 2020, 16.30 uur Eibergen/Zwillbrock 
20 december 2020, 20.00 uur Laurentiuskerk 

Contactinformatie: 

Secretaris: 

H. Berkhout, tel. 0315-640066 

Email:info@varsseveldsmannenkoor.nl 

www.varsseveldsmannenkoor.nl 

Je wilt eerst kennismaken met het koor? 

Als je eerst wilt kennismaken met het koor, dan ben je van harte uitgeno-

digd voor  het Nieuwjaarsconcert van het Varssevelds Mannenkoor op za-

terdag 18 januari om 20.00 uur in de Laurentiuskerk in Varsseveld.  Maak 

aan de kassa even kenbaar dat je belangstelling hebt voor het projectkoor. 

Dan kun je gratis naar ons luisteren. 

 

 Dat vieren wij!  Doe je mee? 
 

Meedoen als projectkoorlid met de Bevrij-

dingsconcerten op 18 april en 2 mei. Ervaar in 

10 repetities hoe leuk samen zingen is. 

. 



Het Varssevelds Mannenkoor start een project waarbij gezondheid en vrije-

tijdsbesteding hand in hand gaan door mannen bijeen te brengen om een 

paar maanden lekker te zingen. Immers, zingen is gezond. De repetities en 

het uiteindelijke optreden zijn uitdagingen en belevenissen op zich. 

 

 

Het project begint half januari en eindigt in het voorjaar van 2020. Bij vol-

doende aanmeldingen wordt er wekelijks gerepeteerd op vrijdagavond om 

19.30 uur in het Borchuus in Varsseveld. Na ongeveer tien repetities eindigt 

het project met optreden tijdens de Bevrijdingsconcerten op 18 april in Ei-

bergen en 2 mei in Varsseveld in het kader van 75 jaar Vrijheid. De mannen-

koren uit Varsseveld en Eibergen vormen dan één groot koor van ca. 70 zan-

gers. Dat is op zichzelf al een belevenis om daar tussen te staan. 

 

 

10 weken gratis deelname 

Meedoen als projectzanger 

Repeteren onder deskundige leiding 

In het projectkoor maak je op een eenvoudige manier kennis met de man-

nenkoorzang. Er is geen muziekkennis vereist. Gaandeweg wordt  je door 

de dirigent meegenomen  in de wereld van de noten, ademtechniek en 

stemvorming. 

Informatie en aanmelden 

Ervaar hoe leuk zingen is 

Tijdens het project ga je nummers zingen als “Imagine” van John Lennon 

en “Bridge over troubled water” van Simon en Garfunkel. Ook komen en-

kele liederen uit het bekende mannenkoorrepertoire aan bod. Lijkt het je 

leuk om op deze manier kennis te maken met de mannenkoorzang, meld 

je dan nu aan.  

Wil je meer informatie over het project of je aanmelden voor dit project, 

neem dan contact op met Henk Berkhout, secretaris van het Varssevelds 

Mannenkoor, telefoon 0315 640066, email  

info@varsseveldsmannenkoor.nl .  

Deelname is gratis. Aanmelden kan tot 20 januari 2020. 

Ontdek je zangkwaliteiten 

Je zult ontdekken welke muzikale kwaliteiten je hebt. In de 10 weken van 

het project werk je samen toe naar een mooi eindresultaat, met als eind-

doel het meezingen met de Bevrijdingsconcerten. Je zult ervaren hoe mooi 

het is om dat samen met anderen te doen. 

mailto:info@varsseveldsmannenkoor.nl

