Zondag 21 oktober 14.30 uur in Asta Theater Beek:
Nog nooit vertoont in Beek: Twee mannenkoren die als rivaliserende volkeren
tegenover elkaar staan.
Het wordt niet alleen een muzikale
strijd: de uitgebreide cast maakt er een
spectaculaire zang- dans- en theatershow van. Hoe het afloopt? Dat kunt u
ervaren op zondag 21 oktober 2018,
14.30 uur in het Asta Theater op de
Markt te Beek (L).
Entreebewijzen à € 12,50 zijn verkrijgbaar bij Schoenmode Hoedemakers,
Markt 25 te Beek, bij de koorleden, of
te reserveren via de website:
www.beekerliedertafel.nl.

Mannenkoor

woonachtig in een pittoresk dorpje in
Zuid-Frankrijk waar zij een nieuwe
band heeft opgericht. Hiermee toert
zij gedurende de zomermaanden door
Frankrijk. Met gevoelige en uitdagende liederen zal zij in The Battle op
geheel eigen wijze “commentaar
leveren” op het drama dat zich tussen
de strijdende volkeren voltrekt.
- Ilse leijen, Daniëlle Muijes,
Odette Repkes en Lonneke
Huijsmans, danseressen van de
Ierse dansschool Scoil Rince Celtus.
Zij nemen regelmatig deel aan (wereld)
kampioenschappen Ierse dans en
presteren op het hoogste niveau.
Diverse kampioenschappen werden
gewonnen, waarvan het kampioenschap in Ierland zeer tot de verbeelding spreekt. Ilse mocht o.a. meedansen met de professionele Ierse
dansgroep Rhythm of the Dance. De
dames zullen al tapdansend accenten
plaatsen bij het verhaal van The Battle.

(©foto: Ilse Leijen).

Caroline Hoffman
Aan het spektakelstuk wordt medewerking verleend door:
- Caroline Hoffman, voormalig leadzangeres van Treble (deelnemer aan
het Eurovisie Songfestival 2006 te
Athene). Caroline is momenteel

Toneelgroep Ons Genoegen uit Beek-Genhout
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Brugstraat 7 te Beek
Met de opbrengsten bezorgen
wij onze leden 12 keer per jaar
een gezellige middag met koffie
en vla, een keer per jaar een
uitstapje etc waarvan wij de
grootste kosten dragen en de
leden maar een zeer kleine
bijdrage hoeven te betalen.
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Beeker Liedertafel organiseert “The Battle”
- Toneelgroep Ons Genoegen uit
Beek-Genhout.
Deze toneelgroep timmert onder
leiding van regisseur Marcel Lemaire
flink aan de weg en valt regelmatig in
de prijzen. Zij zijn o.a. winnaar van de
felbegeerde toneelprijs ’t Muulke.
Zij zullen u door het verhaal van The
Battle leiden.
Overigens zal Marcel Lemaire ook
choreografische ondersteuning aan
de productie verlenen.
- Mannenkoor Beeker Liedertafel
en
Chèvremonts Mannenkoor 1912,
vormen de hoofdrolspelers van The
Battle.
Twee mannenkoren die hun
kwaliteiten in het verleden meermaals
hebben onderstreept.

Mannenkoor Beeker Liedertafel o.l.v. Dion Ritten
Zij nemen regelmatig deel aan
(internationale) korenfestivals en
hebben daarbij menige prijs of eervolle vermelding mogen ontvangen.
De koren beelden de twee volkeren
uit die elkaar door het nootlot
ontmoeten.
Een treffen dat door voortdurende
schermutselingen uitmondt in
The Battle.
Een strijd op “leven en dood.”
Maar zoals dat uiteindelijk altijd in de
muziek gaat: Musica Jungit oftewel:
muziek verbindt.

Chèvremonts Mannenkoor 1912 o.l.v. Véron Jongstra

Vincentiusvereniging Beek
De Vincentiusvereniging zet
zich in voor mensen die
(tijdelijk) in de problemen
zitten en er op eigen kracht
niet uit komen.
Zij richt zich vooral op minderdraagkrachtigen en kwetsbare
mensen in onze samenleving
en biedt ondersteuning op
velerlei terreinen.

Wilt u de waarde weten van uw woning?
Bel dan nu voor een gratis waardebepaling
van uw woning! 046-4810346

Immers ieder mens telt, ook U!!
Hulp nodig?
Bel onze hulplijn 06 11103092
of mail naar:
vincentiusbeek@ziggo.nl
Voor meer informatie raadpleeg de
website:
www.vincentiusvereniging.nl

lassoo.nl
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