CHRISTELIJK MANNENKOOR IJSSELSTREEK

REGIONAAL EN DAARBUITEN

Het koor is op 25 november 2014 ontstaan door de
samenvoeging van het Deventer Christelijk Mannenkoor
(DCM) en het Christelijk Mannenkoor Eefde (CME), die al
lange tijd een intensieve samenwerking kenden. Beide
koren ontstonden medio jaren '60 van de vorige eeuw als
interkerkelijk mannenkoor. Dat betekent ook nu:
iedereen die kan instemmen met de statuten van de
vereniging en die bovendien graag zingt, is van harte
welkom als lid en medezanger.

De leden komen uit plaatsen in de regio: van Olst tot
Zutphen en diverse plaatsen daar tussenin. De
koorrepetities vinden plaats in zalencentrum “Het Hart”
in Eefde. De optredens beperken zich niet tot de regio.
Zo wordt meegewerkt aan z.g. Mannenkorendagen,
maar zelfs tot over de landsgrenzen is het koor
inmiddels bekend: reeds enkele malen werd het Cor
Meibion (=mannenkoor) Llangollen in Wales bezocht en
samen werden prachtige concerten gegeven.
In mei 2009 volgde een succesvolle zangreis naar Praag.

REPETITIES
Dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur
Zalencentrum "Het Hart"
Jolinkweg 2
(aan de N348 - Zutphenseweg)
7211 DM Eefde
Tel.nr.0575 - 547480

SAMENWERKING
REPERTOIRE
In de loop van de tijd heeft het koor veel aan kwaliteit
gewonnen. Zo was bijvoorbeeld het Millennium
Kerstconcert in december 1999, uitgevoerd in de Sint
Walburgiskerk te Zutphen, en het Kerstconcert eind 2006
in de Lebuïnuskerk te Deventer - beide keren samen met
het Lochems Mannenkoor - een verrassend succes.
Onder de bezielende leiding van de dirigent, Gerrit te
Rietstap, werd een prima niveau haalt. De laatste tijd is
het oratorium "Schepping" (op muziek van Johan
Bredewout) herhaaldelijk uitgevoerd.

Het repertoire van het koor bevat, passend bij een
christelijk mannenkoor, vooral muziek met een
geestelijke inhoud of achtergrond. Naast eenvoudige
liederen worden stukken uit grote muzikale werken
gezongen, alsook negrospirituals en bewerkingen van
oude liederen, met zowel teksten in de eigen taal als in
diverse andere talen.
Ook aan liederen met een niet-geestelijke inhoud wordt
met veel genoegen en plezier aandacht besteed. De
eisen daarbij zijn: verantwoorde tekst en hoogwaardige
muziek.
ACTIVITEITEN
DIRIGENT
De dirigent is Gerrit te Rietstap. Van 1987 tot 1991
volgde hij de dirigentenopleiding van de Stichting
Nederlandse Koren. Hij sloot met succes het examen
koordirigent af. In hem heeft CMK IJsselstreek een
uitstekende dirigent.
MUZIKALE BEGELEIDING
Bij uitvoeringen is de pianobegeleiding in handen van
de enthousiaste Maps Adriaanse.

Zo mogelijk elk jaar neemt het koor in de regio deel
aan een kerstzangavond en aan een kerstnachtdienst.
Hiermee wordt voorzien in een behoefte, getuige het
grote aantal enthousiaste luisteraars.
Enkele jaren werd meegewerkt op 30 april aan het
orgelconcert van Everhard Zwart in de Lebuïnuskerk en
op 4 mei zong het koor tijdens de indrukwekkende
Dodenherdenking. Natuurlijk heeft het inmiddels aan
heel veel kerkdiensten meegewerkt, zelf concerten
georganiseerd en medewerking verleend aan concerten
van andere koren.

CONTACT

KOORINTRODUCTIE

Is je interesse gewekt?
Voor meer informatie kun je onze website bezoeken.
De website: www.cmkijsselstreek.nl

Om ons ledenbestand op peil te houden en zo mogelijk
te vergroten wordt in het voorjaar van 2016 gestart met
een serie van 8 'koorintroductie-avonden'. Dit biedt
belangstellenden de mogelijkheid 'laagdrempelig' met
de zangkunst kennis te maken.

Bovendien zijn onderstaande contactpersonen graag
bereid je verder te informeren:

INFORMATIEFOLDER

Waarom jezelf opgeven voor de koorintroductie?
Dhr. Z. ter Mul
Mettrayweg 3
7202 LA Zutphen
Tel. 0575-517866
Mail: z.ter.Mul@kpnplanet.nl
Dhr. D.H. Visser. PR.
Weth. A.G. Dekkerlaan 7 8121 GB Olst
Mail: dhvisser@live.nl
Dhr. B.J. van Zeijts Donateurs.
Zuivelhof 9 7211 GZ Eefde.
Mail: deplantage@zonnet.nl

DONATEUR
Als je het Christelijk Mannenkoor IJsselstreek een warm
hart toedraagt én graag naar een concert luistert, kun je
natuurlijk ook donateur worden. Jouw financiële steun
kunnen we goed gebruiken om nu, maar ook in de
toekomst kwalitatieve en hoogwaardige concerten te
blijven geven.

- je houdt van zingen,
- je hebt geen of té weinig zangervaring,
- je hebt, denk je zelf, geen 'echte' zangstem (maar dat
hoeft ook niet!),
- je hebt (onnodig overigens!) drempelvrees,
- je krijgt persoonlijke, praktijkgerichte begeleiding,
- je komt niet als 'vreemde' het koor binnen,
- de introductie is gratis.
Wil je reageren?
Meld je aan bij één van onze leden of vul onderstaand
aanmeldingsformulier in:
--------------------------------------------------------------------------Ik meld me aan als aspirant-lid van CMK IJsselstreek
Naam:....................................................................
Adres:....................................................................
Telefoon:..............................................................
E-mailadres:.........................................................
Je kunt je gegevens meegeven aan ons koorlid of
opsturen naar één van de onderstaande adressen:
Dhr. J.W. Bieleman Secretaris.
Almenseweg 19 7211 MD Eefde
Mail: j.w.bieleman@gmail.com
Dhr. J.H. Slurink. Penningmeester.
Wunderinklaan 14. 7211 AG Eefde.
Mail: j.slurink1@kpnmail.nl
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