
Voorjaarsproject 2018

Martin Mans dirigent

In maart 2018 start het nieuwe project van het Groot Mannenkoor Noord-Nederland met opnieuw drie 

repetities in de Goede Herderkerk en vier concerten in het land die hieronder zijn aangegeven. Het 

ledenaantal van 100 is bereikt, waarover we zeer verheugd zijn. In Assen is de begeleiding in handen 

van Mark Brandwijk. In Drachten zit de Urker organist Hendrik van Veen achter het orgel en de piano en 

in Den Burg op Texel is Martin Zonnenberg weer onze man. De sopraan Jacqueline Meijer is een 

waardevolle aanvulling bij de laatste drie concerten.

 

Zangers van het GMNN kunnen deelnemen aan de concertreis die Martin Mans in mei 2018 naar 

Duitsland maakt. ‘Met Martin Mans in de voetsporen van Bach’. U kunt deelnemen aan het Groot 

Samengesteld Mannenkoor dat speciaal voor deze reis wordt samengesteld. U bent samen met Martin 

Mans onderweg naar het ‘Land van Bach’; Leipzig en Dresden. Het Groot Samengesteld Mannenkoor 

zal twee grote concerten geven en diverse kortere zangmomenten verzorgen. Het vertrek is op dinsdag 

8 mei en de aankomst in Nederland op zaterdag 12 mei 2018.

 

Daarnaast is een concertreis naar Ontario in Canada in voorbereiding van 3 tot en met 11 juni 2019. 

Meer informatie hierover volgt op korte termijn. Deelname is niet verplicht.

CONCERTEN

Lunchconcert zaterdag 21 april 2018, 12.30 uur
Goede Herderkerk, Heerenveen
Avondconcert zaterdag 19 mei 2018, 20.00 uur
Jozefkerk – Assen
Avondconcert zaterdag 26 mei, 20.00 uur
De Oase in Drachten
Middagconcert zaterdag 16 juni, 15.30 uur
De Burghtkerk in Den Burg Texel

Martin Zonnenberg, Hendrik van Veen, Mark Brandwijk orgel en piano



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 17 en 31 maart en zaterdag 21 april 2018
 van 10.00 – 13.00 uur, inloop vanaf 09.30 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)

*  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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