ZAANS INTERKERKELIJK MANNENKOOR
ZINGEN MAAKT BLIJ.

Dat is de slogan van het ZAANS INTERKERKELIJK MANNENKOOR dat dit jaar haar 35 jarig
jubileum viert en waar elke woensdag om 19.30 tot 21.45 uur door circa 80 mannen met veel
plezier wordt gerepeteerd in de Noorder Kerk Heijermansstraat 127 in Zaandam.
Om weer eens een concert te geven met meer dan 100 zangers zijn we op zoek naar mannen
die het wel eens willen proberen maar die het nog niet zien zitten een heel jaar bezig te zijn
met wekelijks repeteren, en het zijn ook vooral jonge mannen waar we naar op zoek zijn want
zingen is niet aan leeftijd gebonden en misschien zingt U al in een koor maar wilt U wel
proberen mee te zingen in een project bij het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor.
Er is nu een kans om zonder verdere verplichting deel te nemen aan een
PROJECTKOOR en na 6 tot 8 weken van repetities mee te mogen zingen in het passie/paas
concert op woensdag 28 maart 2018 in de Westzijderkerk in Zaandam en in een aantal
kerkdiensten waaraan medewerking wordt verleend door het ZIM.
Dus mannen kom naar de repetitie avonden we zijn weer gestart op woensdag 10 januari
dan maken we samen een geweldig feest van het PASSIE/PAASCONCERT en neem gerust je
vader zoon vriend en of buurman mee want hoe meer zielen hoe meer vreugd.
En weet je wat ook fijn is deelname aan dit projectkoor is GRATIS bovendien ontvang je als
deelnemer een welkomst cadeau.
En als je na de projectperiode besluit lid te worden van ons koor kun je ook het 35 jarig
jubileum feest mee beleven wat heel bijzonder wordt want dan zingen we een o.a. aantal
nummers van Toon Hermans met als motto zingen op Toon in een tweetal concerten.
Nog vragen? Email dirkpos1@gmail.com
HET ZAANS INTERKERKELIJK MANNENKOOR.

