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Martin Mans dirigent
Martin Zonnenberg orgel en piano

INTERNATIONAAL BEVRIJDINGSMANNENKOOR HOLLAND-CANADA 2020

In mei 2020 komt het Canadese Mannenkoor LIBERTAS 'The voice of Liberty' naar Nederland om samen 

met ons de 75-jarige bevrijding te herdenken. Dit unieke, Canadese Mannenkoor waarvan Martin Mans 

de vaste dirigent is, gaat een schitterende bevrijdingstournee verzorgen door Nederland, samen met ons 

projectmannenkoor. Een unieke gelegenheid om mee te zingen in het Internationale 

Bevrijdingsmannenkoor!

We brengen een feestelijk programma, bestaande uit vaderlandse liederen en volksliedjes uit Nederland 

en Canada, Nederlandstalige en anderstalige geestelijke liederen, spirituals en bekende 

klassiekers in de mooiste muziekstijlen voor een groot mannenkoor! Natuurlijk beginnen 

we deze feestelijke concerten met de volksliederen van Nederland en Canada!

Het is voor alle deelnemers mogelijk om mee te zingen in de concerten 

die geen onderdeel van het eigen project uitmaken!

Zangers met en zonder zangervaring zijn welkom bij dit bijzondere project!

CONCERTEN

De concerten staan gepland op de mooiste locaties:

-  Vrijdag 1 mei, 20.00 uur Nieuwe Kerk Middelburg, Libertas, Zuidwester Mannenkoor, Groot Mannenkoor Midden-Nederland

-  Zaterdag 2 mei, 20.00 uur Laurenskerk Rotterdam, Libertas, CWM De Gouwestem, Zuidwester Mannenkoor en 

  Groot Mannenkoor Midden-Nederland

-  Zondag 3 mei, 10.00 uur Welkomkerk Zuidland, zangdienst Libertas en Groot Mannenkoor Midden-Nederland

-  Maandag 4 mei, 19.30 uur Breepleinkerk Rotterdam, Libertas, Zuidwester Mannenkoor, Groot Mannenkoor Midden-Nederland

-  Dinsdag 5 mei, 12.30 uur Janskerk Mijdrecht, Libertas, m.m.v. Wim de Penning synthesizer en musici uit Mijdrecht

-  Vrijdag 8 mei, 20.00 uur Jacobijnerkerk Leeuwarden, Libertas en Groot Mannenkoor Noord-Nederland

-  Zaterdag 9 mei, 20.00 uur Martinikerk Groningen, Libertas en Groot Mannenkoor Noord-Nederland

-  Zondag 10 mei, 19.00 uur Immanuelkerk Maassluis, zangdienst Libertas en Groot Mannenkoor Midden-Nederland



*  Repetitielocatie:  Exoduskerk, Dorpsweg 97a, Sommelsdijk.

 Er is voldoende parkeergelegenheid.

 

*  Repetitiedata: 1 februari, zaterdag 22 februari, zaterdag 4 april 2020.

 Aanvang 10.00 uur. Inloop vanaf 09.30 uur.

*  Repertoire: vaderlandse liederen en volksliedjes, Nederlandstalige en

 anderstalige geestelijke liederen, spirituals en bekende klassiekers

 

*  De prijs bedraagt € 60,= voor het hele project (drie repetities, drie concerten

 met Libertas en aanhaken bij de overige concerten en diensten).

* Betaling: contant of pinnen, voor aanvang, in de pauze of na afloop van de

 eerste repetitie

* Bladmuziek wordt in boekvorm verstrekt en is inbegrepen bij het inschrijfgeld

* Inschrijven is mogelijk door middel van onderstaande strook of door een e-mail

 te zenden naar secretariaat@martinmans.nl onder vermelding van naam, adres,

 postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en stemsoort.

 

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/zwmk
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