NIEUWSBRIEF KKM ST. LAMBERTUS
uitgave 4 - 2015

. Gezellige start vakantie
• Gratis (zang)workshop
• Operaconcerten ‘Per Tutti’

‘ De welverdiende vakantie is alweer snel voorbij gegaan. Lambertus maakt zich weer op voor de tweede
helft van dit seizoen. En hoe ...!! 2 operaconcerten in Heerlen en Venlo, 3 concerten in het kader van de
sluiting van de mijnen waarvan één op 4 december in de Rodahal met het Metropole Orkest (uitgezonden
op L1) en een galaconcert tijdens de Kerst in Hückelhoven. Een programma waar alle zangers naar
uitkijken! Daarbij zullen wij ook, tijdens het patroonsfeest, weer een aantal jubilarissen eren waarvan een
60-jarig jubileum. Bijzonder is eveneens de gratis aangeboden kennismaking met die mooie hobby
ZINGEN met medewerking van Martin Hurkens. Tjonge ... aan de bak dus, ik verheug me zeer!! ‘
Wim de Groot (augustus 2015)

Gezellige start van de vakantie
Traditioneel sluiten de zangers van KKM de eerste helft
van het seizoen gezellig af. Normaal zingen zij op de markt
een aantal liederen. Helaas was dit deze keer door
afwezigheid van de dirigent niet mogelijk. Voor de zangers
geen probleem hoor! Zij vermaakten zich kostelijk op het
terras van het verenigingslokaal d’r Wieëtsjaf met de
nodige drankjes en natuurlijk een heerlijk .... hapje!

Gratis (zang)workshop voor
mannenkoor

Op vrijdag 18 september as. biedt KKM Lambertus
weer een gratis workshop aan voor mannen die nog
niet weten dat ze kunnen zingen. Met medewerking
van de inmiddels bekende tenor Martin Hurkens
maken zij kennis met het zingen en laten zij zien hoe
laagdrempelig dit kan zijn. Aan alle leden dan ook
het verzoek om vrienden / kennissen / familie te
introduceren op deze workshop en wie weet .....
voelen sommigen hoe mooi deze hobby kan zijn!

Operaconcerten
‘Per Tutti’ in Heerlen en
Venlo
KKM Lambertus neemt op 12
(Schouwburg Heerlen 20,00 uur) en 13
september (De Maaspoort Venlo 16.00 uur)
deel aan een groots muzikaal en vocaal
spektakel, in het kader van internationale
culturele uitwisseling en het 115-jarig
jubileum van Koninklijke Zangvereniging
Venlona. Samen met de mannenkoren
Venlona, RMK 1921 Brunssum en
DSM.Sabic, wordt een koor
samengevoegd van meer dan 220
zangers. Zij worden bijgestaan door het
orkest van de Opera National uit
Timisoara (Roemenië) en enkele vocale
solisten. Op het programma, grote
operascènes uit Verdi’s opera’s Il
Trovatore, Aida, Nabucco, La Forza Del
Destino, Un Ballo In Maschera en
Rigoletto. De artistieke leiding is in
handen van Wim Schepers.

Weidefeest 5 september 2015
Op 5 september aanstaande organiseert KKM Lambertus
een gezellig weidefeest met BBQ, echte Böhmermuziek,
kwetschbuul en gezang. Dit mooie feest zal plaatsvinden

achter de wijngaard op Rolduc vanaf 15:30

uur. Iedereen mag vrienden, familie, en kennissen meenemen!!
Natuurlijk willen we wel graag weten hoeveel mensen er komen !
Voor de BBQ vragen wij vooraf een betaling ad € 7,50 per
persoon. Dit bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening
van KKM St. Lambertus NL23RABO0107280477 onder
vermelding van Weidefeest, de naam en het aantal deelnemers.
Dit is tevens de aanmelding.
En ja betste luu…ouwerwetse pries zal ut doabei och jeeve
woabei dur opbringst vuur ozze verain is!

