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Jaaroverzicht Eibergs mannenkoor 2010
,

1 januari 2010, na een geweldig jubileum jaar, ligt er op 4 januari de eerste
Nieuwsbrief al weer in de digitale brievenbus met alweer de nieuwe activiteiten voor
een nieuw verenigingsjaar.
Startend met de eerste repetitie op 7 januari met natuurlijk het 2e gedeelte de
gezellige Nieuwjaars borrel, staat op 30 januari de eerste activiteit gepland. “De grote
ledenwerf actie”van het KNZV .
Het belang van deze actie is groot, de verwachting hoog en we hopen minstens 10
nieuwe leden binnen te halen die hopelijk ook de gemiddelde leeftijd zullen laten
zakken.
“EIBERGEN - Zoals veel verenigingen ervaren, is het vinden van nieuwe leden om
de vergrijzing op te vangen een hele opgave. Het bij de pakken neer zitten en
afwachten lost het toenemende probleem niet op. Het Koninklijk Nederlands
Zangersverbond (KNZV) heeft een denktank gevormd en heeft diverse ideeën
afgelopen zomer getest. Zangmiddag Eibergs Mannenkoor om leden te werven
Uiteindelijk is er in het hele proces een mannenkorenweekend georganiseerd, wat
nationaal navolging gaat vinden in het laatste weekend van januari. Het Eibergs
Mannenkoor heeft gekozen voor zaterdag 30 januari, waar om 14.00 uur in de Huve
mannen samen met de leden van het EMK drie nieuwe liederen gaan instuderen.
Rond 16.30 uur worden familieleden van de uitgenodigde zangers gevraagd naar de
repetitieruimte te komen om de resultaten van een middag zingen te komen
beluisteren. Omdat de in te studeren zangstukken ook voor de huidige leden
volslagen nieuw zijn is de start voor alle deelnemers gelijk. Het Eibergs Mannenkoor
heeft een zeer breed repertoire van klassiek naar modern, dus voor een ieder wat
wils. De gehele actie wordt enthousiast door de leden opgepakt omdat de leden van
het Eibergs Mannenkoor geloven in een toekomst voor hun vereniging.”
Voor deze ledenwerf dag hebben zich 22 mannen aangemeld en het heeft het EMK
8 nieuwe leden opgeleverd.
8 Februari bereikt ons het droevige bericht dat, 2e tenor en oud secretaris Gerrit
Nijenhuis die herstellende was van een heupoperatie , toch plotseling is overleden.
13 januari heeft het EMK passende medewerking verleend aan de afscheidsmis.
27 maart is medewerking verleend aan de viering van het 75 jarig bestaan van de
Matheus parochie. Een van de festiviteiten is een Iconen tentoonstelling.
Deze tentoonstelling wordt feestelijk geopend met een lezing over de Iconen en
omringd met een concert van het EMK.
“IKONENTENTOONSTELLING
Zaterdag 27 maart was het dan zover. De Iconententoonstelling m.m.v. Marian
Nijhuis en haar cursisten, werd op zaterdag 27 maart, geopend voor publiek.
Het Eibergs Mannenkoor verleende hierbij zijn medewerking en na de opening door
Pastor Marga Peters, bracht het koor ons in oosterse sferen en bezinning. De
liederen die door Wim Ruesink werden geïntroduceerd en door het koor ten gehore
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werden gebracht, waren voor deze gelegenheid speciaal uitgezocht. Het koor bracht
ze met verve en het publiek genoot intens. Na het concert was er koffie en thee en
kon men de iconententoonstelling bezoeken. Marian Nijhuis gaf uitleg en iedereen
was erg onder de indruk van de iconen.”
Voor 10 april is het EMK gevraagd een muzikale bijdragen te leveren aan het 25jarig
huwelijksfeest van Henk en Betty Smits, natuurlijk is hier gehoor aan gegeven en er
zijn een aantal favorieten van Henk en Betty ten gehore gebracht: Sunset Poem,
Tebe Pojem, Boedy Imja en Mnohaja Lita.
17 April, het door het EMK georganiseerde concours in Eibergen wat alleen tot stand
heeft kunnen komen door de grote inzet van alle koorleden die op de voor – of
achtergrond hun steen of steentje bij hebben gedragen aan de voorbereiding en
uitvoering aan dit concours. Geweldig toch dat vele koorleden hun schouders onder
zo’n activiteit willen zetten om het tot een prima einde te brengen.
Zeker ook dank aan onze “Hofpianist” Jeroen Twisk die ons op perfectie wijze weet
te begeleiden.
Op het concours zijn 14 koren aanwezig en circa 800 zangers.
Vele koren en het KNZV hebben het EMK een pluim gegeven voor de organisatie
van het concours.
“EIBERGEN - Zaterdag was er een groot concours voor mannenkoren in Kulturhus 't
Spieker. Het Eibergs Mannenkoor had de organisatie voor z'n rekening genomen.
Dankzij de inzet van de eigen leden en de vele vrijwilligers van 't Spieker werd het
een onvergetelijke happening. De deelnemende koren. circa 800 mannen, kwamen
uit Losser, Zwolle. Zutphen. Lichtenvoorde. Amersfoort. Zeist, Rheden. Ijsselstein,
Zevenaar. Warnsveld, Tiel. Varsseveld, Enschede en natuurlijk Eibergen.
Het Eibergs Mannenkoor heeft zelf als laatste koor gezongen. De jurybeoordeling
van 845 punten was goed voor de tweede plaats in de categorie B. “
Stemcoaching en stemtest
Het Eibergs Mannenkoor blijft zeer actief in haar streven om de “fans” te laten
genieten van de mannenkoorzang. Met het aantreden op 1 januari 2009 van onze
nieuwe dirigent Wim Ruesink is er toch het één en ander veranderd binnen het koor
Naast de bijzonder plezierig wetenschap dat het koor gegroeid is met meerdere
jongere mannen naar 68 actieve mannenzangers, is er onder zijn leiding geleidelijk
een omslag gemaakt naar ander repertoire. De koorleden hebben de switch naar
eigentijdse muziek geweldig enthousiast opgepakt.
Tijdens deze intensieve activiteiten kwam het koor en met name de dirigent, tot de
conclusie dat het goed zou zijn om het aanwezige stemmenmateriaal “tegen het licht
te houden”! Mede ook in verband met de vele nieuwe leden zou het wenselijk zijn om
van elk koorlid zijn stembereik te testen en vervolgens te kijken of dit koorlid op de
goede plek in het koor staat. Vrijwel alle koorleden hebben aan deze vrijwillige
stemtest deelgenomen! Een perfecte gelegenheid ook voor de dirigent om vast te
stellen “wat zijn de mogelijkheden van dit koor”.
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Dirigent Wim Ruesink werkt samen Johan Klein Nibbelink en ze doen gedurende 6
avonden geweldig hun best om de deelnemende zangers het gebruik van hun stem
te verbeteren.
Het belangrijkste is nu dat de deelnemers ook daadwerkelijk iets doen met de
adviezen van de beide “docenten”. Tijdens de repetities en de concerten moeten
hiervan de vruchten worden geplukt. Als het aan de koorzangers licht zal dit zeker
het geval zijn!
22 april jaarvergadering.
Gerrit Groot Roesink, Ron Reedijk en Jan Bussink, alle 3 aftredend en herkiesbaar,
worden alle 3 herkozen voor de komende bestuurs periode,
Het jaar van statuten en h.h. reglement.
Verdere info: zie notulen
Eind mei heeft Johan klein Nibbelink naar volle tevredenheid Wim Ruesink 3 weken
waargenomen.
Hij heeft ons ook gedirigeerd bij de bijdrage Henk en Bettie Smits
24 juni, een van de laatste repetities voor de vakantie, slaat de voetbalkoorts toe
16 december heeft het EMK een bijdrage geleverd aan de kerstviering van de
Nederlandse Bond v. Plattelandsvrouwen, tijdens een reguliere repetitieavond, even
een uitstapje gemaakt naar hun Kerstviering in de zaal van de Huve en enkele
kerstliederen ten gehore gebracht. Dit werd door de dames zeer op prijs gesteld.
De laatste activiteit was het meezing concert van Euphonia op 23 dec.
Euphonia, die elk jaar een meezing concert organiseert, heeft het EMK gevraagd om
medewerking te verlenen, het geen graag gedaan is.
Het EMK zal samen met Euphonia opgetreden, maar het EMK zal ook alleen op
treden, het was een geslaagde avond en kunnen na deze laatste activiteit in 2010
concluderen dat we wederom een goed verenigingsjaar achter de rug hebben.
Kijkend naar het komende jaar 2011, is ons eerstvolgende grote doel, het
theaterprogramma op 14 mei .
Het theaterprogramma, waar het EMK, met name na de pauze, zich zal presenteren
met een ander elan en gezicht en een perfect concert.
Om dit samen met Wim Ruesink te bereiken is natuurlijk de volle 100% aanwezigheid
en inzet nodig.

Vr.gr.Wim G
Secretaris

Ter goedkeuring:
Voorzitter: Hans Slaghuis
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