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“Horster Mannenkoor swingt” 
 

Het Horster Mannenkoor bestaat in 2022 125 + 3= 128 jaar. Daarom geven we op zaterdagavond 
26 maart 2022 een groot jubileumconcert in het pas geopende Gasthoês.   

Wat kun je verwachten op dit het jubileumconcert? 

 
Het concert staat in het teken van verbinden van mensen met behulp van muziek. Dit doen we door 
te kiezen voor verschillende muziekstijlen en verschillende generaties uitvoerenden waarbij het 
element samen nadrukkelijk wordt gezocht. Het programma wordt een mix van koormuziek en 
popmuziek. Als gastzanger treedt o.a. Roy Verbeek op.  
 
Laat me, You raise me up, Kiss from a Rose, Home en Amazing Grace 
zijn o.a. nummers die de revue passeren.   
 
DJ/producer Maik Cox heeft een werk gecomponeerd voor en met 
Het Horster Mannenkoor. Een band bestaande uit Joep Vullings, 
Richard Kleuskens, Maartje Smedts en Stijn Vullings maakt het 
compleet. Ook zullen leerlingen en docenten van het Dendron College 
hun zangkwaliteiten etaleren op de bühne.   
 

We zijn op zoek naar heren die graag samen met het Horster 
Mannenkoor o.l.v. onze nieuwe dirigent Erik Munten vanaf 
dinsdag 7 september t/m maart 2022 op dinsdagavond met 
ons willen meezingen.  

 

We starten wekelijks om 20.00 uur en de repetitie duurt tot ca. 22.00 uur. Vooraf ontvang je een mp-
3 bestand met de partituur van de liedjes die we zingen.  De locatie waar we repeteren laten we je 
nog weten; dit wordt óf Graaf ter Horst óf in ’t Gasthoês.   

 

Misschien weet je het nog niet zeker of wil je wel met een gedeelte van het programma 
meezingen. Laat het ons weten, dan kunnen we in overleg maatwerk leveren. Het aanmelden kan 
t/m dinsdag 29 juni a.s. door een mail te sturen naar voorzitter@horstermannenkoor.nl ; bellen 
naar onze voorzitter Fred van Neerven, tel. 06-41073799 kan natuurlijk ook.    

 
Namens alle leden van het Horster Mannenkoor, het bestuur, 
 

Fred van Neerven, voorzitter       06-41073799 
Marcel Pennings, muzikale zaken   06-23226548 
Leo Janssen, algemene zaken       06-18478823 
 

Anton van Horen, penningmeester 06-33720995 
Jac. Truijen, secretaris     06-52044508 
 

  
PS Met vragen en/of opmerkingen kun je altijd met iemand van ons contact opnemen.  
Kijk ook eens op www.horstermannenkoor.nl of volg ons op facebook.   
 

Na driemaal verschoven dan nu 

toch in 2022! 
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