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Mannenkoor Beeker Liedertafel al 130 jaar
boegbeeld van de zangcultuur in de regio
“Er bestaat een wonderbaarlijk verband
tussen muziek luisteren en onze hersenfuncties”, aldus hoogleraar prof. dr. Erik
Scherder van “De Universiteit van
Nederland”.
Dat is de boodschap waar Mannenkoor
Beeker Liedertafel de komende tijd op
gaat voortborduren. Het is al langer bekend dat zingen zeer gezond is. Het is
een probaat middel tegen stress en het
ontspant lijf en leden.
Het koor gaat de komende weken met
onder andere dit gegeven aan de slag in
de regio Beek. Met behulp van een “huis
aan huis brochure” start een grote ledenwervingsactie, waarbij een beroep
wordt gedaan op de mannen van Beek
en omgeving.
Daarbij wil MBL vooral benadrukken dat
men er naar streeft om nieuwe wegen te
bewandelen.
Er zijn plannen in ontwikkeling waarbij
deelname aan grootschalige zangevenementen in onze provincie tot de mogelijkheden behoort.
De extra ondersteuning van nieuwe zangers is hierbij meer dan welkom.

• Hoe kunnen we het voor
muziekliefhebbers
aantrekkelijk maken om
over de drempel te stappen?
• Hoe kunnen we hen ervan
overtuigen dat een nieuwe
wereld voor ze opengaat?
Allereerst moeten we rond het
thema “koorzanger” enkele
hardnekkige vooroordelen wegnemen.
Daarover wil het koor graag met geïnteresseerden van gedachten wisselen. Het
is nu zo dat er na afloop van een concert
vaak wordt gesproken met mannen die

reageren met: “Ik zou wel willen, maar ik
kan niet zingen”; “Ik kan geen noten
lezen”; “Ik hou niet van klassieke muziek”; “Ik heb geen tijd”.
Heren, het zal jullie verbazen wat de “ervaringsdeskundigen” in ons koor hierover te melden hebben.
Mannenkoor Beeker Liedertafel wil de
brochure - die binnenkort in de brievenbus valt - van harte onder jullie aandacht
brengen.
Hebben jullie de oproep om enige
reden gemist? Geen nood: telefonisch
contact opnemen is nú al mogelijk via:
06 12 23 00 18. De lijn staat open.
Bellen dus.

