Workshop - Masterclass zingen
Koninklijk ’s-Hertogenbosch Mannenkoor samen met Martin Hurkens.
Het KHMK (1903) is voornemens om in het najaar van 2017 een workshop zingen te organiseren voor
mannen die zich wel bij een koor zouden willen aansluiten maar menen daarvoor niet over voldoende
kwaliteiten te beschikken. Het KHMK bestaat inmiddels 114 jaar en heeft een lange traditie opgebouwd in
het zingen van klassiek en hedendaags repertoire. Het koor bestaat momenteel uit ongeveer 25 personen
en kan op korte termijn voor elke partij zangers gebruiken die er mede zorg voor dragen, zodat het koor weer
over voldoende kwaliteit en volume kan beschikken om dat enorme reservoir aan composities weer voor het
voetlicht te brengen.
Voor deze workshop heeft het koor de bekende zanger Martin Hurkens aangetrokken. Martin Hurkens won
in 2010 de Holland’s got Talent wedstrijd op televisie. Sindsdien treedt hij Nationaal en internationaal op als
solist. Daarnaast geeft hij masterclasses aan individuele zangers en koren.
Om kennis te maken met het KHMK en Hurkens, organiseert het Bossche Mannenkoor op 18 oktober 2017
een introductiebijeenkomst in Sociaal Culturele Accommodatie “De Slinger” in ’s-Hertogenbosch.
Het tweede doel is lid te worden van het illustere gezelschap van voornoemd koor om vervolgens in een
ontspannen sfeer een keer per week de repetities op woensdagavond bij te wonen. De aandacht van het
Bossche mannenkoor richt zich voornamelijk op alle mannen in het algemeen die van zingen houden. Denk
hierbij aan 50 plussers die over wat meer vrije tijd beschikken.
Het KHMK is in de loop van al die jaren uitgegroeid tot een vriendenclub die elke woensdagavond in
ontspannen sfeer onder de bezielende leiding van dirigent Math Dirks repetitie houdt. Drie tot vier keer per
jaar probeert het koor een publiekelijk optreden te verzorgen in Den Bosch of omgeving. Daarnaast werkt
het koor ook regelmatig samen met andere koren om daarmee een groter muzikaal project te kunnen
uitvoeren.
Het feit dat het koor al bijna 115 jaar bestaat, laat zien dat het mannengezelschap over een behoorlijke
vitaliteit beschikt en in staat is gebleken vele leden al tientallen jaren aan zich te binden. Kortom het moet als
een eer en voorrecht worden beschouwd om lid te mogen worden of kunnen zijn van dit voor de stad Den
Bosch inmiddels onmisbare koor.
Schema:
 De Slinger te 's-Hertogenbosch op woensdag 18 oktober om 19.30 uur Masterclass Martin Hurkens
 V.a. woensdag 25 oktober 8 woensdagen van 19.30-20-30 uur workshop onder leiding van Math
Dirks (professionele zanger en dirigent)
 Afsluitende bijeenkomst onder leiding van Martin Hurkens
 Kosten voor het gehele traject € 40,00 per persoon
 Tijdens de eerste en laatste bijeenkomst is uw partner natuurlijk ook welkom
 Aanmeldingen graag voor 11 oktober via jverouden@hetnet.nl of 073-6411464
Kom mannen van Den Bosch en directe omgeving: meld U massaal aan voor deze Masterclass - workshop.
Met vriendelijke groet,
Frans Reyner
Preses Koninklijk ’s-Hertogenbosch Mannenkoor

