
Dirigent Martin Mans start met een nieuw mannenkoor op projectbasis, in het midden van het land, Waarder bij Woerden. Een 

specialiteit van Martin Mans is om in korte tijd, door hard met een koor te werken, een hoog niveau te bereiken en dan een 

aantal concerten te verzorgen. Martin is een groot liefhebber van de sonore mannenkoorklank, die hij soms vergelijkt met de 

klank van een orgel. Dan weer fluisterend en verstild. Dan weer voluit en juichend. In dit eerste project repeteren we drie keer 

en geven we daarna 3 concerten in schitterende kerken. Tevens zingen we in een zangdienst op de thuisbasis in Waarder.

Het is de bedoeling om in 2018 naast dit voorjaarsproject ook een najaarsproject te doen. In juni 2019 wil Martin Mans een 

concertreis naar Ontario in Canada organiseren met het Groot Mannenkoor Midden-Nederland.

Zangers die aan de projecten deelnemen zijn van harte welkom om te zijner tijd op de Canadareis in te schrijven. Het is 

echter geen verplichting.

Zingen in de projecten in eigen land is ook zeker de moeite waard.

Het repertoire bestaat uit geestelijke liederen in het Nederlands en liederen uit de landen die Martin Mans bezocht. Daarnaast 

komen er spirituals, klassieke en populaire werken op het programma. Veel afwisseling is het devies!

De jonge, talentvolle organist/pianist Mark Brandwijk is onze begeleider en solist in het eerste project. Mark en Martin zijn 

muzikaal zeer goed op elkaar ingespeeld. De begeleiding van Mark sluit naadloos aan op de muzikale bedoelingen van 

Martin. Maar ook als solist zal Mark van zich laten horen.

Tevens zullen Mark en Martin tijdens de concerten vierhandig te horen zijn aan de piano! Een muzikale belevenis!

Zangers met en zonder zangervaring zijn welkom. Het is mogelijk de eerste repetitie vrijblijvend te bij te wonen. Ook is het 

mogelijk om bij de tweede repetitie nog aan te haken en in te schrijven.
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NIEUW PROJECT VOORJAAR 2018

 Martin Mans dirigent
Mark Brandwijk orgel/piano

EXTRA CONCERT
2e Pinksterdag21 mei 2018 – 18.00 uurKoninklijk Concertgebouw AMSTERDAM

Jostiband OrkestGroot Mannenkoor Noord- en Midden-Nederland

Zaterdag 7 april - 20.00 uur - Sint Maartenskerk Zaltbommel

Zaterdag 19 mei - 14.30 uur Bonaventurakerk – Woerden

Zaterdag 2 juni - 20.00 uur - Grote Kerk Dordrecht

Zondag 10 juni - 18.30 uur - Zangdienst PKN Gereformeerde Kerk Waarder

CONCERTEN
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