Fijne feestdagen gewenst voor
{{voornaam}} {{achternaam}}

Bekijk de webversie

Beste muziek liefhebbers
Beste mensen in deze uitgave weer een aantal activiteiten, concerten van o.a. de
Kerkraadse koren.
Veel leesplezier gewenst.

Namens alle koren van Kerkrade fijne
feestdagen en een voorspoedig
muzikaal 2019 !

CantaYoung
CMK 1912
Con Amore
KKM St. Lambertus
Mannenkoor David - Spekholzerheide
Nouveau Visage
Sobornost
Vek
Jongerenkoor Kaalheide
klik op koor voor meer gegevens.

Programma CantaYoung
Optreden kerstconcert CMK 1912, theater Kerkrade,
zondag 15 december om 20:00 uur
Juniors & Teens & Boyz & Youngsters
Optreden Kerstival, centrum Kerkrade, zaterdag 21
december om 15:00-17:00 uur
Youngsters
Optreden carnavalsmiddag Kerkrade-west, zondag 26 januari 2019
Juniors & Teens
Optreden CantaYoung finale, Theater Kerkrade, zondag 14 juni 2020
Juniors & Teens & Boyz & Youngsters

Uitvoeringen
Nouveau Visage
Zaterdag 21 december 2019
Optreden Kerstival, Kerkradecentrum 15:00-17:00 uur
Dinsdag 24 december
2019Opluisteren Kerst-mis,
Lambertuskerk om 19:00 uur
Zaterdag 20 juni
2020 Jubileumshow theater
Kerkrade

Het VEK heeft geen
activiteiten in
december.

Natuurlijk willen we wel alle muziekliefhebbers fijne kerstdagen toewensen en een
muzikaal nieuw jaar met alle goeds!

PROGRAMMA DECEMBER 2019
18 december 201915:30 uur Kerstconcert in
verzorgingshuis 't Brook Voerendaal
22 december 201910:00 uur Eucharistieviering in
St.Martinuskerk Welten
26 december 201911:15 uur Stichtingsmis in
St.Martinuskerk Spekholzerheide
Bestuur en leden van David Spekholzerheide wensen u
en uw naasten een gezond en muzikaal 2020

Klik hier voor meer informatie

Kerstviering
KKM Lambertus
Op zaterdag de 14e december
vond in de abdij Rolduc de
jaarlijkse Kerstviering van KKM
Lambertus plaats, voorafgaand
aan de viering, om 19.00 uur een
H.Mis door Deken Nevelstein, in de
sfeervol versierde abdijkerk.
Tijdens de gezellige kerstviering in
de grote zaal van Abdij Rolduc,
waarbij ook oud beschermheer
van KKM de heer Jos Som
aanwezig was werd de nieuwe
burgemeester mevrouw Petra
Dassen-Housen geinstaleerd als
beschermvouwe van KKM St.
Lambertus.

Als vanouds zal KKM St. Lambertus,
op uitnodiging van Arriva en NS, weer de nodige kerstsfeer brengen op de stations
in Heerlen op vrijdag 13 december 2019 en in Maastricht op vrijdag 20 december
2019
Op zondag 22 december vertrekt de bus met zangers en partners naar de
Lambertus Kirche in Hückelhoven om daar om 14.30 het belangrijkste kerstconcert
te geven, wederom op uitnodiging van zorgcentrum Sankt Lambertus. Dit jaar krijgt
ons koor gezelschap van de beroemde tenor Martin Hurkens die het aanwezige
publiek met zijn mooie zangstem in vervoering zal brengen. Tijdens het concert zal
dirigent Wim Schepers een kleinkoor van 4 x 3 zangers naar voren laten komen, als
introductie van 2 nieuwe baritonzangers Nico en Joffrey.
En als afsluiter van kerst 2019 verzorgt het koor de muzikale omlijsting van de
Heilige Mis op 2e kerstdag, om 11.00 in de Lambertuskerk in Kerkrade. Voor dit jaar
heeft dirigent Wim Schepers overigens een aantal nieuwe stukken aan ons
repertoire toegevoegd. Het zijn weer prachtige juweeltjes van meerstemmige zang.
Bestuur en leden van het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus wensen
ieder een gezond en muzikaal jaar !

Petra Dassen-Housen
Gisteravond, 14-12-2019, samen met wethouder Huub
Wiermans een sfeervolle kerstavond bijgewoond van
het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor. Mooie mis,
heerlijk eten en inspirerende tafelgesprekken. Als
‘toetje’ ook nog het beschermheerschap overgenomen
van Jos Som. Heren: ik zal mij van mijn taak kwijten
met passie en betrokkenheid. Dank voor de mooie
avond.

Gemengd Koor
"Con Amore" Kerkrade
Begiftigd met de Koninklijke erepenning
Secretariaat: Luikerheidestraat 13
6463 CN KERKRADE
Email vican@ziggo.nl
Tel: 045-5456598
Bankrelatie: IBAN:NL51RABO0125251939

Het Gemengd Koor “Con Amore"
wenst alle zangers en zangeressen een
Gezegend Nieuwjaar
en veel succes bij alle activiteiten voor het komende jaar
Ons laatste optreden van dit jaar is het kerstconcert in de kerk van Holset 22-122019 om 17: 00 uur.

Klankstadfederatie opgericht
Met ingang van 1 Januari 2020 bundelen de Kerkraadse muziekverenigingen hun
krachten in de Klankstadfederatie Kerkrade. Vanaf dan gaan de bestaande Federatieve
bond van muziekverenigingen en de Federatie van zangkoren samen en heeft de
Klankstad één organisatie waarin de muziekverenigingen samenwerken.
De Klankstadfederatie Kerkrade streeft naar een gezonde toekomst van het Kerkraadse
muziekleven en behartigt de gezamenlijke belangen. Dat gebeurt door de promotie van
de amateurmuziek in Kerkrade en communicatie over muziek en muziekactiviteiten. De
Klankstadfederatie werkt nauw samen met de muziekschool om muziekopleiding van
kinderen te bevorderen. Verenigingen kunnen worden ondersteund bij bestuurs- en
organisatie-vragen. Ook worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd zoals de
jaarlijkse jubilarissenhuldiging, een jaarlijks muziekevenement en workshops voor
bestuursleden.
Het bestuur van de Klankstadfederatie bestaat uit Toon Peerboom (voorzitter), René
Stevens (secretaris), Leo Daems (penningmeester), Raoul Deckers (bestuurslid externe
producties), Silke Meijers (bestuurslid communicatie en PR), Natascha Rabuda
(bestuurslid educatie), en Kirsten Wöltgens (bestuurslid support verenigingen). Wie
meer informatie wil over de Klankstadfederatie belt met de voorzitter (06 5326 3524).

Bestuur en leden van SOBORNOST
wensen allen een gezond en muzikaal
jaar !

Klik hier voor de website van
SOBORNOST

Klik hier voor
de december
nieuwsbrief
van BALK

Nou ja zeg: een kerstpakket van BALK!
Verdient jullie dirigent, muzikaal leider, regisseur, choreograaf of andere ‘creative’ nu
eindelijk eens een kerstpakket? Maar laat jullie begroting dat niet toe? BALK geeft 3
pakketten ter waarde van 50 euro weg. Alleen groepen die lid zijn van BALK komen
hiervoor in aanmerking

Chevremonts Mannenkoor 1912
Op zondag 15 december heeft het CMK 1912 hun
traditonele Kerstconcert in het PLT Kerkrade gehouden
met het Thema: Krismes, vruier en hu. Het Kerstconcert
2019 van het Chevremonts Mannenkoor 1912 was weer
ultiem genieten.
Her Theater tot de nok toe bezet, genoot van Canta
Young, Floor Bosman, Enzo Kok, Sophie Kok, Emma Kok,
Jos Daemen, Kim Savelsbergh, Marjolein van Gilst, Rob
Mennen, Jo Louppen en uiteraard het Chevremonts
mannenkoor o.l.v. Véron Jongstra.
Meer foto's zsm op de site en pagina van het
Chevremonts Mannenkoor 1912.

En op dinsdag 17 december
een klein concertje van 19-20 uur in de Burg Rode te Herzogenrath als bijdrage aan de
Adventskalender Live van de Rotaryclub Kerkrade Herzogenrath Eurode. Hierbij is de
toegang gratis.

Berichten voor deze nieuwsbrief kunt u aanleveren via onderstaande mail. Stuur
dit eventueel met jullie eigen tekst of foto in JPEG formaat per e-mail
naar zangersnieuws@ziggo.nl

Graag houden wij u op de hoogte van onze projecten en activiteiten en ander
muzieknieuws. Tegelijkertijd vinden wij uw privacy en transparantie over wat wij
met uw gegevens doen heel belangrijk. Mede daarom zijn wij hard aan de slag om
als Kerkrade-Zingt AVG-proof te worden.
Met deze e-mail vragen wij u toestemming om u onze nieuwsbrieven toe te sturen
mocht u zich willen afmelden dan kan dat. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een
link om uw gevens in te zien alsmede om u eventueel af te melden.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u w.vanderputten@gmail.com toe aan uw adresboek.

