
M.m.v. Petra Berger als gastsolist, Bart Klein bariton,
Edwin Schimscheimer en Roland Aalbers piano.

Muzikale leiding Maarten-Jan Dongelmans.

Zaterdag 1 februari 2020, 20:15 uur
Theater Junushoff, Plantsoen 3, Wageningen
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Voorwoord burgemeester van de Gemeente Ede
mr. L.J. (René) Verhulst
Herdenken, beleven en vieren. We zijn dit jaar 75 jaar vrij. Waar we vorig
jaar stil stonden bij de komst van onze bevrijders, zullen we dit jaar stilstaan
bij het vieren van onze vrijheid. 75 jaar vrij, staan we er ooit genoeg bij stil
en kunnen wĳ ooit beseffen wat het precies inhoudt?
Vrijheid voor altijd, dat is uw thema. Ik vind dat mooi, een wens die we met
z’n allen kunnen delen, iets wat we allemaal willen.

Ver voor de oorlog is het ENKA Mannenkoor al ontstaan. Door de komst
van het spoor tussen Utrecht en Arnhem kwamen Defensie en een bedrijf
als ENKA naar Ede. Dat betekende nogal wat voor het van oudsher kleine
christelĳke dorp op de Veluwe dat Ede toen was. Er kwamen nieuwe
inwoners, nieuwe ideeën en nieuwe visies. Daar was en is nog steeds
ruimte voor in Ede. Ook dat is vrijheid.
In 1925 ontstond het ENKA Mannenkoor. Oorspronkelĳk alleen bedoeld
voor personeel van ENKA. Er was behoefte aan ontspanning, aan muziek,

aan samen zingen. En die behoefte is er gelukkig nog steeds. Mooi om te zien dat uw koor na 95 jaar nog
steeds bestaat. Bijna een eeuw.
Ik wil u dan ook van harte feliciteren met dit jubileum. Alle bezoekers wens ik een fantastisch concert toe.
Blĳ dat we hier in vrijheid naar kunnen luisteren. Vrijheid voor altijd, koester het. Geniet ervan!

René Verhulst,
Burgemeester van Ede

Voorwoord burgemeester Gemeente Wageningen G.J.M. van
Rumund
Hierbĳ feliciteer ik het ENKA Mannenkoor van harte met het 95-jarig
jubileum. Ik was zeer verheugd om te vernemen dat u dit jubileum in
onze stad wil vieren met een speciaal concert in Theater Junushoff.
Hoewel het koor van oudsher verbonden is geweest met de ENKA
fabriek in Ede, heeft het in al die jaren tevens een belangrĳke rol
vervuld in Wageningen. ENKA kende de nodige werknemers uit onze
stad en in de afgelopen 95 jaar heeft ook een aantal van hen in het
mannenkoor gezongen. Vandaag de dag zijn nog altijd zeven
Wageningers lid van het koor. En ook uw erebestuurslid Gerrit
Wichards is een Wageninger. Ik heb hem tijdens de lintjesregen in
2018 nog een Koninklijke Onderscheiding mogen opspelden. Dat
gebeurde tĳdens een feestelijke plechtigheid waar uw koor voor deze
speciale gelegenheid heeft opgetreden.
Waar ik ook zeer verheugd over ben, is het programma van uw
jubileumconcert. Dat staat namelijk in het teken van 75 jaar bevrijding.
Bĳ uitstek passend bĳ Wageningen, de Stad der Bevrĳding. Dit jaar gaan wĳ in de aanloop naar 5 mei en
op Bevrĳdingsdag zelf 75 jaar bevrijding groots vieren met diverse activiteiten en evenementen. Uw
jubileumconcert is een mooie aanvulling op dit programma.
Ik wens het ENKA Mannenkoor een goed jubileum en een prachtig jubileumconcert in onze stad toe!

Geert van Rumund,

Burgemeester van Wageningen
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Voorwoord voorzitter ENKA Mannenkoor Ede

Namens het ENKA Mannenkoor Ede heet ik u van harte welkom bij het
feestconcert, Freedom Forever, ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan
van ons koor. Allereerst bedank ik u voor uw komst en uw steun en/of
sponsorschap Door de jaren heen is ons koor gedragen door een brede
publieke belangstelling binnen de Gemeenten Ede en Wageningen en dat
schept een band.
leumconcert. Dat staat namelĳk in het teken van 75 jaar bevrijding. Bĳ
uitstek passend bij Wageningen, de Stad der Bevrijding. Dit jaar gaan wij
in de aanloop naar 5 mei en op Bevrĳdingsdag zelf 75 jaar bevrijding
groots vieren met diverse activiteiten en evenementen. Uw
jubileumconcert is een mooie aanvulling op dit programma.
Medewerking gaven we in die 95 jaar aan lokale evenementen zoals de
Heide Week, Taptoe Ede en Ede uit de Kunst. Daarnaast traden we op, in
de grote kerken en muziekhuizen in de landen om ons heen, maar ook in
het Verenigd Koninkrĳk en Tsjechoslowakije en Oostenrijk We werkten
daarbĳ samen met vele artiesten, waaronder het Trio Samovar (Slavische
Muziek), Het Gelders Orkest, Marco Bakker, Ernst Daniël Smid, Tineke
Rosenboom, Robbert Muuse, enz.
Naast diverse gastoptreden nam ons koor in die 95 jaar ook regelmatig
zelf het initiatief om concerten voor eigen rekening en risico te geven. De
baten (vrije gift of entreekaart) wogen daarbĳ wel eens niet op tegen de
kosten van zaal-, vleugelhuur en gages. Door extra inkomsten te
verwerven b.v. door het gezamenlijk plukken van appels en peren werd
en wordt de clubkas dan weer aangevuld.

Inhakend op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, dat zingen/muziek voor jong en oud, zeer
gezond is voor lichaam en geest, hebben we voor nieuwe leden een mooi “inloop programma “
samengesteld… Kom kijken en proberen! Van harte Welkom!
Toekomst: Het antwoord op de vraag wat de belangrijkste reden is van het blijven bestaan en het succes
van ons 95-jarige koor luidt: We vinden samen zingen leuk, hartstikke leuk.
Onze ambitie en ons enthousiasme willen wĳ u vanavond tonen en ik hoop en verwacht dat u zult genieten
van het aangeboden programma , de solisten Petra Berger en Bart Klein en de pianisten Roland Aalbers
en Edwin Schimscheimer. Alles onder de bezielende leiding van dirigent en regisseur Maarten-Jan
Dongelmans.
Een prettige avond

Gerard Alferink

Voorwoord dirigent ENKA Mannenkoor Ede
ENKA Mannenkoor Ede 1925-2020

Vijfennegentig jaar zang: het staat ook voor vijfennegentig jaar creativiteit.
Ik maak EME nu ruim 25 jaar als dirigent mee en word nog steeds
wekelijks geïnspireerd door de vitaliteit en inzet van dit mannenkoor.
Energie die we vanavond, precies vijfennegentig jaar na de start van het
koor, gaan presenteren in een programma dat uitersten met elkaar
verbindt. De klassieke muziek van de opera en de concertzaal ontmoet op
dit Jubileumconcert de evergreens uit musical en film.
Laat u in dit jaar van de vrijheid verrassen door onze onuitputtelĳke
inspiratiebron: het brengen van kwaliteitsmuziek voor een zo breed
mogelijk publiek. Geniet van ons repertoire met als rode draad Freedom
Forever! Petra Berger meets EME.
Enjoy!

Maarten-Jan Dongelmans, Dirigent van EME sinds 1994
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Geschiedenis en toekomst ENKA Mannenkoor Ede
Periode: 1925 tot heden
Al direct nadat de eerste kunstzĳde in 1922 bij de ENKA
in Ede werd gesponnen, verenigde zich een aantal
zanglustige werknemers tot een dubbel mannenkwartet.
Zĳ plaatsten begin januari 1925 een oproep in het bedrijf
tot het oprichten van een bedrijfsmannenzangvereniging.
De belangstelling hiervoor was veelbelovend en op 30
januari 1925 werd het Enka’s Mannenkoor opgericht. De
eerste dirigent, toen nog directeur genoemd, was
J.F. (Jan) van Zutphen.
Deze bekwame musicus kwam uit Wageningen.
Hĳ heeft het koor 22 jaar geleid.

De directeuren/dirigenten van 1925 - heden

Naam van het koor
Bij de oprichting kreeg het koor de naam
Enka’s Mannenkoor. Verschillende directeuren
waren beschermheer van het koor. In de loop
der jaren mocht het koor zijn naam behouden,
ondanks naamsveranderingen van de fabriek
naar ENKA Glanzstoff. Per 1 januari 2020 is
nog slechts één zanger een oud werknemer
van de ENKA.

Daarnaast herinnert alleen nog de
voetbalvereniging Blauw-Geel (de kleuren
van de ENKA) aan het ontstaan vanuit de
ENKA Ede. De voetballers van Blauw -
Geel hadden in het verleden de
toepasselijke bijnaam Rayonschoppers
waar ze eerst trots op waren maar
verliezende clubs verbasterden de naam al
snel naar Benenschoppers, hetgeen door
de oud-voetballers uiteraard ontkend wordt.

Crisis- en oorlogsjaren
De crisisjaren gingen niet ongemerkt aan het ENKA Mannenkoor voorbĳ, de financiële zorgen
waren erg groot en men ontving slechts een bescheiden subsidie van de ENKA. Dankzĳ de inzet
van bestuur en dirigent liep het aantal koorleden toch nog op tot vĳftig. Toen de ‘Kulturkammer’
tĳdens de Tweede Wereldoorlog onaanvaardbare eisen ging stellen, ging het koor in 1942 ‘in
ruste wat betreft uitvoeringen’.

Ede 1925, rechts de ENKA-fabriek, links de
kazernes

Jan van Zutphen Jan Coljé Godfried vd Horst Ralph van Vliet Maarten-Jan Dongelmans
1925 – 1947 1947 - 1967 1967 - 1992 1993 - 1994 1994 - heden

Enka’s Mannenkoor 1925

ENKA Mannenkoor 2019
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Vanaf 1947 konden ook niet werknemers van de ENKA lid worden en liep het aantal koorleden
en de concertbezoekers na enkele jaren flink op. Vele bekende (opera) zangers en zangeressen
traden toen en nu op samen met het koor en als solist.

Koorreizen
Naast binnenlandse optredens zĳn er in de 95 jaar veel landen
bezocht zoals Duitsland, Engeland, Oostenrijk, Luxemburg,
Tsjechië enz. Er is opgetreden op bĳzondere plekken (zoals bĳ
het Holocaust monument in Berlĳn, in de VW fabriek in
Wolfsburg, in concertzalen en historische kerken zoals de

Stephansdom in Wenen en de
St. Nikolauskerk in Oberndorf,
waar het “Stille Nacht” voor
het eerst is opgevoerd.
Daarnaast is zoveel mogelĳk
ook een optreden
georganiseerd met een plaatselĳk koor. Naast een muzikale
uitdaging is de relaxte atmosfeer tĳdens deze reizen een van de
redenen waarom er een grote onderlinge band is binnen het
koor.

Ontwikkeling
In de 20e eeuw was het in een koor zingen de voorloper van de
hedendaagse teambuilding en een bindingsmiddel aan het
bedrijf, net zoals de ENKA huisvesting en het oprichten van de
ENKA (gezelligheids) verenigingen. Nu worden steeds meer ook
de individuele voordelen van het actief bezig zĳn met muziek
ontdekt, zowel voor je gezondheid als voor het sociale leven. Het
is ook een activiteit die je tot op zeer hoge leeftĳd kunt
beoefenen om zo de grijze cellen actief te houden.

Daarnaast is het ook mogelĳk
om naar vermogen aan fysieke inspanning deel te nemen, zoals
aan de jaarlĳkse fruitpluk waardoor het koor het huren van
zalen, solisten en overige activiteiten kan bekostigen en de
contributie laag kan houden. Ook de verhuur en opbouw van
het podium is een financiële en kameraadschappelĳke topper.
Maar er zĳn ook diverse vieringen en evenementen waarbĳ we
graag de partners bĳ betrekken. Denkt u maar aan de
evenementen- en koorreiscommissie. Kortom, u kunt bĳ EME
volop genieten van meedoen aan activiteiten en optredens!

Ledental
In 1981 telde het koor zelfs meer dan honderd leden. In de jaren ’90 van de vorige eeuw
schommelde het ledental steeds tussen de 80 en 85 zangers. In de 21e eeuw liep dit aantal
terug tot rond de 50 koorleden. Nu is er altĳd sprake van een slingerbeweging in belangstelling
van mensen. Door het TV programma The Voice denken vele mensen bĳ zingen aan een
solocarrière met hoog salaris, Dit is voor zeer weinigen weggelegd Maar met elkaar zingen is
heel inspirerend en relaxt en dat is onbetaalbaar. Dus geen moeilĳke therapie maar kom mee
zingen! Het is wetenschappelĳk bewezen.
U kunt de toekomst van het ENKA Mannenkoor positief beïnvloeden door zelf eens langs te
komen of een lid uit uw familie-, vrienden-, buren- en kennissenkring enthousiast te maken!
Het koor oefent elke donderdagavond vanaf 19:45 uur in gebouw ‘Ons Huis’ aan de Hovystraat 2
in Ede achter de Taborkerk centrum.

Zingen in de St Stephansdom Wenen

Tĳdens de reizen wordt natuurlĳk ook aan
de inwendige mens gedacht

Samen de kas spekken door de
jaarlĳkse fruitpluk bĳ de familie De

Vree in Dodewaard

Van zingen alleen kan een mens niet leven
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Concert door het ENKA Mannenkoor Ede met
medewerking van de gelauwerde en internationaal
bekende zangeres Petra Berger, Bart Klein
(bariton). Edwin Schimscheimer en Roland Aalbers
geven muzikale ondersteuning.

Algehele muzikale leiding: Maarten-Jan
Dongelmans.

• Verwelkoming door de voorzitter ENKA Mannenkoor Ede G.H.M.(Gerard) Alferink

• Opening door de burgemeester van Wageningen G.J.M (Geert) van Rumund en de
wethouder Cultuur van de gemeente Ede H.N. (Hester) Veltman.

ENKA Mannenkoor
Edvard Grieg Landerkennung

(solo Bart Klein) (Noors epos over koning Olav Trygvason)

Jean-Paul-Égide Martini Plaisir d'amour
(klassiek Frans liefdeslied)

Georges Bizet Grande Fantasie Les pêcheurs de perles
(uit opera de parelvissers)

Petra Berger

Camille Saint-Saëns Mon coeur s'ouvre à ta voix
(uit de opera Samson and Delilah)

Gaetano Donizetti Una furtiva lagrima
(uit de opera L'elisir d'amore)

Giacomo Puccini Nessun dorma
(uit de opera Turandot)

ENKA Mannenkoor

Maury Yeston Finale Titanic
(solo Bart Klein) (Uit de musical Titanic)

Petra Berger

Rodgers en Climb ev'ry mountain
Hammerstein (uit de film en musical Sound of music)

Petra Berger en EME

Giuseppe Verdi La vergine degli angeli
(uit de Opera La forza del destino)

PAUZE
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Petra Berger

Milton Ager Happy Days are here again,
(o.a. bekend uit de campagne voor het presidentschap verkiezing in 1932 van Franklin
D. Roosenvelt)

Giovanni Rota Rinaldi Parla più piano
(liefdes thema uit de film The Godfather)

Ennio Morricone C'era Una Volta La Terra Mia
(Uit de film Het gebeurde in het Westen)

Petra Berger en EME

Ernest Gold Exodus
(Muziek uit de gelĳknamige film, met een tekst die in 1961 door Pat Boone werd
toegevoegd)

ENKA Mannenkoor

Richard Rodgers Oh what a beautiful mornin',
(muziek uit de film Oklahoma uit 1955)

Rodgers and Hammerstein Some enchanted evening
(uit de musical South Pacific).

Cy Coleman The Rhythm of Life
(uit de musical Sweet charity)

Giuseppe Verdi Slavenkoor
(uit de opera Nabuco)

Petra Berger.

Giuseppe Verdi Verdi-medley

Luigi Denza Funiculi, funicula
(op basis traditioneel Napolitaans volkslied)

Petra Berger en EME

A. Longo Santa Lucia
(op basis traditioneel Napolitaans volkslied)

Edward William Elgar Land of Hope and Glory
en Arthur C. Benson (Engels patriottisch lied vooral bekend door

uitvoering Vera Lyn)

N.B. U wordt van harte uitgenodigd het 3e refrein mee te zingen
de dirigent zal het juiste moment aangeven.
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Beschrĳving solisten en dirigent:

Petra Berger

Petra Bergers stem en muziek laten zich niet
gemakkelĳk in één genre vatten en juist dat maakt haar
als zangeres zo bĳzonder en uniek. Met drie octaven tot
haar beschikking beweegt zĳ zich net zo makkelijk in
het klassieke domein als in de popmuziek. Bĳ de keuze
van haar repertoire laat zĳ zich vooral leiden door haar
diepste gevoelens en dat maakt dat haar eigenheid en
persoonlĳkheid op zeer herkenbare wĳze doorklinken in
alles wat zĳ zingt. Zĳ weet als geen ander haar publiek
te raken met haar engelachtige, loepzuivere stem.

Petra’s carrière begint in 1987 wanneer zĳ samen met
haar zus het duo “Chess” opricht. Zĳ start in 2001 met
veel succes een internationale solocarrière en brengt

verrassende classical cross-over albums uit. De albums bevatten speciaal voor haar geschreven
nieuw materiaal, gecombineerd met opvallende bewerkingen van klassieke werken. Het eerste
album, “Eternal Woman”, wordt razendsnel goud en vervolgens platina. Ook in het buitenland
blĳft haar succes niet onopgemerkt, in diverse landen breekt Petra door met haar vernieuwende
sound. Duetten (zowel op CD als live tijdens concerten) met wereldsterren als Andrea Bocelli en
Alessandro Safina volgen. Petra wordt veelvuldig gevraagd voor gastoptredens bĳ concerten van
toonaangevende symfonieorkesten in zowel binnen- als buitenland. Ook is zĳ een veelgevraagd
soliste bĳ koren en treedt zĳ regelmatig op in grote kathedralen en kerken. Actuele informatie is
beschikbaar op haar website: www.petraberger.nl

Edwin Schimscheimer

Is een muzikale duizendpoot en actief als pianist,
gitarist, componist/arrangeur, dirigent/muzikaal
leider, docent en liedjesmaker/tekstschrijver. In
1984 maakte hĳ zĳn eerste orkestarrangement met
het nummer “Samen zĳn” van Willeke Alberti.
Tevens speelde hĳ piano en keyboard in de
begeleidingsband van Berdien Stenberg en René
Froger. Hĳ schreef tevens muziek voor de

musical Carlie van Joep Onderdelinden, de televisieseries Rozengeur & Wodka
Lime en Goudkust. Ook componeerde hĳ de tunes van diverse tv-programma’s zoals
Schatjes en Te land, ter zee en in de lucht. Schreef tweemaal de Nederlandse inzending voor
het Eurovisie Songfestival, Is dirigent van 2 koren. Schreef en componeerde een eigen musical
over het leven van Franciscus van Assisi. Hĳ is reeds 19 jaar muzikaal leider van het Kinder
Prinsengracht Concert. Schimscheimer is sinds 2012 werkzaam als docent en muzikaal leider bĳ
de afdeling Muziektheater aan de Hogeschool Rotterdam en vaste begeleider van Petra Berger.
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Maarten-Jan Dongelmans

Ook dit jubileumconcert staat onder de bezielende en
kundige leiding van Maarten-Jan Dongelmans die sinds
1994 als dirigent aan het koor verbonden is. Met geduld,
humor en muzikaal advies inspireert hĳ wekelĳks het
koor. Hĳ beschikt over een absoluut gehoor en dat kan
soms best lastig zĳn want hĳ hoort elke fout. Hĳ
imponeert met zĳn pianospel en het gemak waarmee hĳ
tussen de verschillende stemgroepen kan schakelen. Hĳ
leidt de repetities van het koor op weg naar een optimale
uitvoering en houdt daarbĳ de (on)mogelĳkheden van het
koor nauwlettend in de gaten.

Naast een gelauwerd musicus, o.a. ridder in de Orde van
Oranje-Nassau, is hĳ ook een begenadigd schrijver en
docent, waarbĳ zĳn universitaire opleiding (Muziek)
Geschiedenis en praktiserend musicus duidelijk in zĳn
toelichtingen, recensies, lezingen, boeken en artikelen
doorklinkt. Vanaf de eerste pianoles op 7-jarige leeftĳd
ging zĳn carrière crescendo. Met 9 jaar was hĳ al
organist in een Nĳmeegse kerk. Maarten-Jan
Dongelmans is momenteel volop actief als dirigent, naast
het Enka Mannenkoor Ede (sinds 1994), bĳ de
"Koninklĳke Gemengde Zangvereniging Orpheus" te

Druten (1995) en het door hem opgerichte Gemengd Koor "De Levensbron" te Huisen (sinds
2015). Vanaf 1 januari 2019 dirigeert hĳ het mannenkoor "De Bronzen Stemmen" te Beuningen.

Zĳn naamsbekendheid dankt hĳ ook aan een groot aantal publicaties over uiteenlopende
onderwerpen (van de historie van Nĳmegen tot en met “Met de mantel der liefde”, zĳn meest
recente boek over misbruik in de kerk, zĳn journalistieke werkzaamheden voor "Dagblad de
Gelderlander"( historische en culturele bijdragen en recensies op www.dg.nl/luister-mee). Bĳ de
HOVO Nĳmegen verzorgt Maarten-Jan Dongelmans cursussen en leergangen.

Bart Klein

De bariton Bart Klein is een actief lid van ons koor die regelmatig met veel
succes de rol van solist op zich neemt. Daarnaast geeft hĳ ook
ondersteuning aan veel zangers tĳdens de repetitie. Het is een echte
zangliefhebber die zelf al vele jaren in meerdere koren zingt en ook actief
is als bestuurder bĳ de EFZO (Edese Federatie van Zang- en
Oratoriumverenigingen). Behalve lid van EME is hĳ een gewaardeerd
zanger van de COV Bennekom.

Bart volgt regelmatig zanglessen die doen vergeten dat hĳ (zoals hĳ het
zelf noemt) maar een amateursolist is met naast zijn zanghobby een
intensieve werkkring overdag.

Hĳ streeft met succes naar een zo’n breed mogelĳk stembereik en zingt
met groot gemak en plezier tenor- en baspartĳen.
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Roland Aalbers

Het ENKA Mannenkoor Ede heeft bĳ vele uitvoeringen de
gedreven musicus Roland Aalbers als muzikaal begeleider.
Dit multitalent heeft ook als kunstschilder succes. AI vele
jaren is hĳ de muzikale steun bĳ de vele concerten van het
ENKA Mannenkoor. Muziek was altijd al belangrijk voor
Aalbers, die tegenwoordig zĳn eigen concert- en lespraktĳk
heeft en studenten begeleidt op het conservatorium. Als
tienjarige jongen ging hĳ op orgelles en daarna op pianoles.
En sinds een jaar of tien is hĳ met schilderkunst bezig. Hĳ
ziet het als een verrĳking: je kunt altĳd leren van de
verschillende processen. In de muziek is hĳ bezig om de
werken van anderen tot hun recht te brengen. Dat is altĳd
andermans werk, want zelf componeren heeft hem zelden

getrokken. "Maar in de kunst ben ik helemaal vrij, dat is een essentieel verschil. Je moet dan zelf
bedenken wat je wilt overbrengen." Dat miste hĳ misschien wel in de muziek.

Voorlopige agenda ENKA Mannenkoor in 2020
23 februari : Mis van Gounod in de Antoniuskerk Ede
27 april: Oranjeconcert met als gastsolist Willemien Vreugdenhil
20 juni: Korenfestival Oude Kerk Ede
23 oktober: Koorreis Belgie o.a. zingen in de Sint Baaf te Gent
19 december: Koren op weg naar kerst Oude Kerk Ede
20 december: Zingen in kasteel Ammersooyen

Voor actuele gegevens zie onze website: www.enkamannenkoor.nl

Kom meezingen met het ENKA Mannenkoor Ede
Dat kan, want het koor zoekt weer beginnende en ervaren Bassen en Tenoren.
Voor de beginners start bĳ voldoende deelnemers een EME koorklas in “Ons Huis”, Hovystraat 2,
6713 PZ Ede (achter de Taborkerk aan de Prinsesselaan). Geef u zelf op als geïnteresseerde en
neem als het maar enigszins mogelĳk is een of meerdere familieleden, buren, vrienden, kennissen
mee.

Ook ervaren koorzangers zĳn van harte welkom. Er zĳn diverse media beschikbaar om snel
wegwĳs te worden in ons brede repertoire. We zĳn ongebonden maar we hebben ook Latijnse,
Russisch-orthodoxe en protestantse liturgieliederen in ons repertoire. We proberen zoveel
mogelĳk vierstemmige mannenkoormuziek te zingen. Van volkswĳsje tot en met opera.

Kom eens kennismaken met ons koor! U bent elke donderdag van harte welkom bĳ de repetities in
“Ons Huis” aanvang om 19:45 uur. Voor meer informatie over het koor; bezoek onze website
www.enkamannenkoorede.nl of bel 0318 637056.
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Dit jubileumconcert kon mede tot stand komen dankzĳ de
zeer gewaardeerde (financiële) ondersteuning door:

Bellestein Parkweg

Gemeente Wageningen
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Mededeling van onze sponsor familie van de Weerd

Muziek reist met je mee in heel je leven.
Muziek kan zo veel met je doen: ontroeren, beroeren,
verblijden, bedroeven, bevrijden, beleven, vergeven...
Maar vooral je hart raken. Dat doet het je hele leven door.
Het zingen van de kinderversjes door je vader, moeder, opa of oma.
Je eerste casseÊ ebandje of CD. Het eerste concert wat je bezoekt.
Of misschien die ene straatmuzikant met dat liedje wat je zo raakte
in het voorbijgaan. Zo reist muziek je hele leven met jemee.
Tot aan het laatste afscheid. Want inmuziek leeĘ de herinnering
aan een mens voort. Demuziek vertelt de verhalen van het leven.
Welke muziek zou u bij uw afscheid willen?

Leg het vast in een uitvaartwensendocument.
Kosteloos verkrijgbaar op Rouwstate van de Weerd
of via info@weerduitvaart.nl

Schaapsweg 77, 6712 CC Ede |
Tel. 0318 - 650 000
info@zorgvooruitvaart.nl |
www.zorgvooruitvaart.nl

Muziek van het leven


