
In oktober van 2017 start een nieuw project van het Groot Mannenkoor Noord-Nederland met 

een variatie aan concerten. Te beginnen met twee herfstconcerten waarin we ons repertoire 

verdiepen met nieuwe arrangementen. Hendrik van Veen is onze begeleider in Drachten en 

Leeuwarden. Daarna bereiden we ons voor op een exclusief Kerstconcert op Tweede Kerstdag 

met speciale kerstarrangementen. En als afsluiting van dit project zingen we in het nieuwe jaar 

opnieuw in de sfeervolle Martinikerk in Groningen waarbij sopraan Rineke de Wit voor een 

extra dimensie zorgt.

Zangers met en zonder zangervaring zijn welkom. Het is mogelijk de eerste repetitie vrijblijvend 

mee te doen. Ook is het mogelijk om bij de tweede repetitie aan te haken en in te schrijven.

Lunchconcert zaterdag 4 november 2017, 12.30 uur
Goede Herderkerk, Oude Veenscheiding 15, Heerenveen
Middagconcert zaterdag 18 november 2017, 14.30 uur

De Oase, Ringweg 3, Drachten
Kerstconcert 26 december, 18.00 uur

Koepeltheater, Vredeman de Vriesstraat 24a, Leeuwarden
Nieuwjaarsconcert zaterdag 27 januari 2018, 20.00 uur

Martinikerk, Martinikerkhof 3, Groningen

CONCERTEN

Project Najaar-Kerst-Nieuwjaar

 dirigent   Martin Mans Rineke de Wit sopraan
 orgel/pianoHendrik van Veen



Naam : 

Adres  :

Pc en Woonplaats : 

tel.  :

e-mailadres : 

Stemsoort :       Tenor 1        Tenor 2       Bariton       Bas

  (aankruisen wat van toepassing is) 

Strook inleveren op de eerste repetitiedag of per mail verzenden naar: 

secretariaat@martinmans.nl

Per post: Secretariaat Martin Mans, Waardsedijk 48, 3448 HV Woerden

of via het formulier op de website www.martinmans.nl/gmnn

*  Repetitielocatie: Goede Herderkerk, Oude Veenscheiding 15,
 Heerenveen
 
*  Repetitiedata: zaterdag 7 oktober, zaterdag 28 oktober en 
 zaterdag 4 november 2017 van 10.00 – 13.00 uur, inloop vanaf
 9.30 uur. 

*  Repertoire: Nederlandstalige geestelijke liederen, spirituals,
 klassieke en populaire muziek
 
*  Concerten: 
    zie voorkant
 
*  De prijs bedraagt € 60,= voor het hele project (drie repetities en vier
 concerten)

* Uitnodiging kerkdienst zondag 8 oktober 10.00 uur Hervormde
 Kerk, Kerkstraat 31, Zwartsluis.
 
*  Betaling: contant of pinnen, voor aanvang, in de pauze of na afloop
 van de eerste repetitie
 
*  Gratis bladmuziek
 
*  Inschrijven is mogelijk door middel van de onderstaande strook of
 door een e-mail te zenden naar: secretariaat@martinmans.nl onder
 vermelding van uw naam, adres, woonplaats, tel.no., e-mailadres
 en uw stemsoort. 
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