Concertavond Linne:

Gemengd Koor St. Caecilia Hulsberg

Op zaterdag 10 april neemt het mannenkoor deel aan een concertavond in zaal

Het Gemengd Koor St. Caecilia Hulsberg vond zijn oorsprong in 1845, doordat een aantal heren het idee kregen
om op zon- en feestdagen de kerkelijke
erediensten op te luisteren met gregoriaanse gezangen. De samenstelling van
het koor bleef tot 1964 alleen bestaan
uit herenstemmen. In 1965 deden de
dames hun intrede waardoor de overgang naar een gemengd kerkelijk koor
St. Caecilia een feit was. Met de intrede
van de dames was vierstemmige muziek mogelijk. Naast dit gemengd koor
bleef de gregoriaanse muziek een belangrijke plaats innemen. 1972 Was het
jaar waarin gekozen werd om van een
kerkelijk koor over te stappen naar een
status van wereldlijk koor doch met een
kerkelijke binding. Het Gemengd Koor
St. Caecilia (G.K.C.) is dan ook regelmatig te beluisteren tijdens kerkelijke
vieringen, alsmede tijdens concerten in
en buiten de gemeenschap Hulsberg.
Momenteel bestaat het koor uit 50 actieve leden en staat sinds 2003 onder
de bezielende leiding van Mirjam Erkens
uit Vilt, in Klimmen geen onbekende,
omdat zij dertien jaar lang het plaatselijke kerkelijk zangkoor gedirigeerd
heeft.

De Harmonie (Grotestraat 9) te Linne.
In volgorde van optreden zingen het
gastkoor St. Caecilia Linne, het Heldens
Gemengd koor Bel Canto en het mannenkoor St. Remigius. Deze concertavond begint om 20.00 uur en er wordt
geen entree geheven.
Derde Kerstdag 2009:
Na afloop van de H. Mis op 27 december
2009 vond er in ’t Köppelke een gezellig
samenzijn plaats van de Remigius familie. Naast koorleden en hun partners
mochten ook vele Vrienden begroet worden. O.l.v. Fred Willems brachten een 9tal leden kerstliederen en negersongs
ten gehore. Dit optreden werd door de
aanwezigen zeer op prijs gesteld en
droeg bij aan een gezellige kerstsfeer.
Bij dezen ook onze dank aan allen die er
toe bijgedragen hebben van dit samenPaasmaandag:
Op paasmaandag 5 april a.s. luistert het
mannenkoor om 11.00 uur de H. mis op
in de parochiekerk te Klimmen. Na afloop van deze dienst is er in het verenigingslokaal ’t Köppelke de gelegenheid
elkaar, onder het genot van een kop
koffie met paasbrood, een zalig Paasfeest toe te wensen en gezellig samen
te zijn. Bij dezen willen wij U als Vrienden hiervoor graag van harte uitnodigen

Vrienden van Remigius, die met het koor
mee willen gaan naar Linne, kunnen zich
aanmelden bij Kees Herijgers (0434591751).
Driekorenconcert
Op zaterdag 24 april organiseert het
mannenkoor St. Remigius een Driekorenconcert in verenigingslokaal ’t Köppelke. Als gastverenigingen zijn het
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia uit Hulsberg en het Mannenkoor
Lauwerkrans uit Mechelen uitgenodigd.
Het concert begint om 19.30 uur en de
entreeprijs bedraagt € 5,- per persoon.
Het mannenkoor biedt de leden van de
“Vrienden van Remigius” een gratis
toegang tot dit concert aan als blijk van
waardering voor de jaarlijkse financiële
ondersteuning en ontvangen sympathie. Vrienden, die dit concert willen
bezoeken, worden verzocht zich aan te
melden bij Gied Nicolaes (tel.: 0454051369 of ebm.nicolaes@home.nl).

Mannenkoor Lauwerkrans Mechelen:
Het mannenkoor Lauwerkrans werd opgericht op 18 december 1938 en wist
zich al snel een plaats binnen de gemeenschap van het Heuvelland te verwerven. De erkenning en grote vocale
doorbraak maakte het 35 zangers

Steun de zangers moreel en financieel, bezoek de concerten

tellende koor eerst in de vijftiger jaren
met het uitvoeren van revues en het maken van radio-opnames. Het koor bouwde
zijn reputatie uit door zowel aan nationale
en internationale zangfestivals deel te nemen. Diverse concertreizen naar Salzburg,
Straatsburg, Wenen, Londen en vele andere plaatsen stonden op het programma.
Het koor zingt een gevarieerd, aantrekkelijk repertoire van hedendaagse en klassieke koormuziek. Tijdens de vele concerten werkte het koor o.a. samen met bekende solisten als John Bröcheler, Willy
Caron, Hubert Delamboye, Peter Kokkelmans en Ton Thissen. Het koor staat onder de muzikale leiding van Jean Lardinois.

Bij onze activiteiten. U kunt het contributiebedrag van € 25,- per persoon
overmaken op rekeningnummer
1461.17.646 o.v.v. “Contributie 2010
Vrienden van Remigius”. Bij voorbaat
reeds onze dank hiervoor. Indien u nieuwe sympathisanten kent of weet,
schroom dan niet om contact op te nemen met onze secretaris Gied Nicolaes.
Een aanmeldingsformulier kan ook via
onze site www.sintremigius.nl gedownload worden

5 april, Paasmaandag, 11.00 uur:

.Opluisteren H. Mis in de kerk te Klimmen
10 april, 20.00 uur: Concert te Linne

Op vrijdag 5 maart vond de jaarvergadering van het mannenkoor plaats.

18 april, 09.30 uur: Opluisteren H. Mis in
de Hubertuskerk te Genhout-Beek

Het afgelopen verenigingsjaar werd geëvalueerd en plannen voor de toekomst
werden besproken. Binnen het bestuur
van het mannenkoor hebben enkele
mutaties plaatsgevonden. Het bestuur
is nu als volgt samengesteld:

24 april, 19.30 uur:

Secretaris: Cees Herijgers
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Jaarprogramma t/m juli 2010:

Jaarvergadering 2010:

Voorzitter: Jo Bertholet
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Driekorenconcert in zaal ’t Köppelke m.m.v.
GK St. Caecilia Hulsberg en mannenkoor
Lauwerkrans Mechelen
24 mei, Pinkstermaandag, 11.00 uur:
Opluisteren H. Mis in de kerk te Klimmen
13 juni: Grote wandeling: organisatie Wandelstekke

Penningmeester: Thieu Geurts
Overige bestuursleden: Lou Caubo, Leo
Laeven en Jack Vankan
Contributie 2010:
Ook in 2010 hopen wij u als lid van onze vriendenclub te mogen verwelkomen

Secretariaat: Gied Nicolaes
Overheek 7 6343 PB Klimmen
E-mail: ebm.nicolaes@home.nl
Rekeningnummer 1461.17.646
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Zingende mensen
Gelukkige mensen

