
Zingende mensen zijn gelukkige mensen!
Mannenkoor Sint Remigius Klimmen viert in 2016 zijn zestigjarig 
bestaan. De aanloop naar die heuglijke dag zal worden gevierd  

met een jaar vol activiteiten die in het teken staan van dat 
jubileum. Één van die activiteiten is een 

Koorscholingsproject!

Koorscholings docent

Harrie Spronken                                           Meedoen aan een koorscholing 
is een goede gelegenheid je stem te ontdekken en erachter te 

komen dat je kunt zingen. Het stelt je in staat om mensen te ont-
moeten, samen te zingen en te leren. 

De cursus waaraan alleen mannen en jongens GRATIS kunnen 
meedoen schenkt aandacht aan de techniek van het zingen 

en een goed gebruik van het gehoor en na deze cursus 
heb je voldoende basis om in een koor 

mee te kunnen zingen.

Een Limburger, geboren in Sittard, opgegroeid in Geleen. Heeft al jong 

pianolessen genoten bij mevrouw Lintzen-Nelissen. Aan het conservatorium 

van Maastricht studeerde hij later piano, schoolmuziek en zang om daarna 

nog twee jaar zang te studeren aan het conservatorium van Luik. Zong o.a. als 

solist bij de Nederlandse première van het Te Deum van Penderecki, de 

Marien-Vespers van Monteverdi onder leiding van Philippe Herweghe. 

De Limburgse Koorschool Cantarella beschouwt hij als zijn levenswerk. 

Hij dirigeerde die school gedurende bijna 30 jaar en drukte zijn stempel op dat 

wijd en zijd zeer goed bekend staande instituut.

Harrie geniet in de koorwereld bekendheid 

als pionier op het gebied van koorscholing. 

Hij staat sinds september 2014 samen met Marjo 

Noordzij aan het hoofd van de Stichting Singsting 

(Zingenleerjewel.nl), een stichting die iedereen een 

kans wil bieden om te leren zingen.

   Kortom: Een dirigent koorscholing

 aan wie wij jou graag willen toevertrouwen!



Mannenkoor
Sint Remigius 

jubileert en 
trakteert op

Professionele
Koorscholing

Ontdek
je stem...
en als je echt niet durft

neem je toch gewoon 

de douche mee!

Wijzijn opzoek naarjou
want Muziek telt!

Mede mogelijk gemaakt door:

Doe jij ook mee?
Samen zingen met je zoon of dochter en een mannenkoor 

is een bijzondere belevenis!
 

De koorscholing start op woensdag 23 maart om 19:30 uur

De 10 lessen worden gegeven in Zalencentrum Keulen, Schoolstraat 3 Klimmen.
Kijk voor een impressie van een koorscholingsles op www.sintremigius.nl 

Of stuur dit aanmeldingsformulier naar: 
Secretariaat mannenkoor Sint Remigius
p/a H. Wiertz
Klimmenderstraat 89
6343 AB Klimmen

Ik doe graag mee aan deze koorscholing, zonder verdere verplichtingen.

Naam: 

Straat & Huisnummer:

Postcode, Woonplaats:

e-mail:

Telefoon:

Leeftijd:

Voor meer informatie: Hub Wiertz 045-4055307, Ton Haubrich 043-4591758

Aanmelden: hubwiertz@hetnet.nl of 045-4055307 


