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Oproep aan de mannen van
Spaubeek en omgeving. Onder het
motto “zing met ons mee !!” zijn wij
op zoek naar versterking van onze
gelederen. Op vrijdag 13 april a.s. -
aanvang 20.00 uur - organiseren wij
hiervoor een Sing-In met een zeer 
onderhoudend programma.
Belangstellenden zijn van harte 
uitgenodigd in MFC ’t Raodhoes
Mussenberg 101 te Spaubeek.
Partners worden eveneens vriendelijk
welkom geheten. 

Mannenkoor Beeker Liedertafel
o.l.v. Dion Ritten biedt belang-
stellenden de gelegenheid te
ontdekken wat ‘t betekent in dit
koor te (leren) zingen. Ervaar
het tijdens onze spectaculaire
Sing-In. Het wordt een avond
met heel veel muzikale variatie.
Een avond om te luisteren, te
oefenen en om mee te doen.                                           
De medewerkenden geven jullie
daartoe alle gelegenheid. 

Zoals bijvoorbeeld de sopraan Carla Maffioletti; wereldwijd 

bekend vanwege de jarenlan-
ge samenwerking met het
Johann Strauss Orkest van
André Rieu. Zij zal enkele 
demonstraties geven die on-
derstrepen wat ‘t betekent  
je stembanden te laten 
“spreken”. 

Daarnaast staat een korte
workshop van stem- en
zangpedagoog Harrie
Spronken op het programma.
Zijn kennis en ervaring op het
gebied van “stembandmas-
sage” is uniek. De amusante
manier van presenteren garandeert een avond ontspannen
bezig zijn met muziek. De informatieve sessies worden
omlijst met  luchtige optredens van het koor. 
Het mannenkoor van Beek heeft de ambitie om te groeien
naar een toekomst met veel aandacht voor hedendaagse
en populaire muziek. Hierdoor hoopt men steeds meer 
bezoekers tijdens de uitvoeringen te kunnen amuseren en
boeien. 
Daarnaast is het de bedoeling dat koorleden zich “thuis”
voelen bij de activiteiten die de vereniging in het  
programma opneemt zodat men met plezier de repetities
volgt. Zingen is een “sportieve” vrijetijdsbesteding en een
uiterst gezonde bezigheid. 
Ervaar het zelf.  

Ons aanbod: 

- Gratis deelname aan deze Sing-In. We maken er een
onderhoudzame avond van.

- Demonstraties van Carla Maffioletti.
- Een speelse workshop onder 

leiding van Harrie Spronken.
- Koorscholing en een uitnodiging tot deelname aan een

toekomstig concert als gastzanger.
- Vrijblijvende proefperiode 

(3 maanden) voor aspirant leden. 
- Voor aanvullende info raadpleeg onze website:

www.beekerliedertafel.nl 

Mannenkoor Beeker Liedertafel en soliste Carla Maffioletti tijdens ‘t Kerstconcert 2017. Foto: © Esther Gouder. 

Mannenkoor Beeker Liedertafel organiseert Sing-In met medewerking
van Carla Maffioletti en zangpedagoog Harrie Spronken
Gratis demonstraties op vrijdag 13 april a.s. in MFC ’t Raodhoes Spaubeek
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