
Drie Koren Concerten Paul Mestrom Koren 
  
Zoals reeds in de vorige Koarklanke aangekondigd werd, zijn 
we druk bezig met de voorbereidingen op de Drie Koren 
Concerten in mei van dit jaar. 
Paul Mestrom is naast dirigent van ons mannenkoor "St. 
Remigius" ook dirigent van het "Gäöls Mannenkoor" uit Geulle 
en Mannenkoor "De Nachtegaal" uit Someren in Noord Brabant. 
Deze concertreeks is een goed voorbeeld van samenwerking 
tussen muziekverenigingen, hetgeen door de bonden van 
zangverenigingen en hafabra-bonden gepromoot wordt. 
De Harmonie-orkesten zullen naast een eigen programma ook 
een aantal koorwerken muzikaal ondersteunen. 
De deelnemende mannenkoren nemen ieder een deel van het  
programma voor hun rekening, maar zullen ook gezamenlijk  
koorwerken vertolken. 
De koren brengen op iedere locatie hetzelfde programma ten 
gehore, de programma's van de harmonie-orkesten verschillen 
uiteraard per concert. 
Zaterdag 11 mei: 
Drie Koren Concert in de Borenburg te Voerendaal. Aanvang 
19.30 uur. 
Naast de drie "Mestrom-koren" zal ook de  Koninklijke 
Harmonie "De Berggalm" uit Klimmen haar medewerking 
verlenen. 
De entreeprijs voor deze concertavond bedraagt €10,- per 
persoon 
  
Voor het concert op zaterdag 11 mei in De Borenburg te  
Voerendaal ontvangen de Vrienden van Remigius als 
blijk van waardering voor de ontvangen sympathie en 
financiële  
ondersteuning een gratis entreebewijs. 
Vrienden, die hiervan gebruik willen maken, kunnen zich  
aanmelden bij onze penningmeester Thieu Geurts  
(045-4053189)(thieug@ziggo.nl). Het entreebewijs zal 
dan op de concertavond klaarliggen bij de entree van de 
Borenburg te Voerendaal. 
  
 
Drie Koren Concerten voorjaar 2019 



In Koarklanke nummer 33 van maart hebben wij uitvoerig 
stilgestaan bij de aanstaande concerten van de koren van 
dirigent Paul Mestrom. 
In drie opeenvolgende weekenden in mei vonden de concerten 
plaats in Voerendaal (organisatie Mannenkoor St. Remigius), 
Geleen (organisatie Göäls Mannenkoor) en Someren 
(organisatie Mannenkoor De Nachtegaal). Wij blikken terug op 
een succesvolle samenwerking van koren en orkesten. De 
nieuwe outfit van Remigius leverde veel complimenten op. 
Het verheugde ons een respectabel aantal Vrienden van 
Remigius te mogen begroeten tijdens het concert in de 
Borenburg in Voerendaal 
 
 
 


