
Geslaagd KorenVesteVal “Inter Nos” 2013 

 
In verband met het 65-jarig bestaan van mannenzangvereniging “Inter Nos” in 
2011, heeft het koor toentertijd besloten één keer per 2 jaar een korendag te 

organiseren. De keus is gemaakt om daarbij alléén koren uit te nodigen uit de 

gemeente Oost Gelre, vandaar toen de ”Oost Gelre korendag”.  
Op 30 juni j.l. werd voor de 2e keer de korendag georganiseerd, maar nú in 

combinatie met de door de Groenlo Vestingstad Promotion georganiseerde 

Vestingdag. Opzet hierbij was dat wij elkaar zouden versterken. De Vestingdag 

had als thema "Groenlo, daar zit muziek in" en onder dat thema organiseerde 
mannenzangvereniging "Inter Nos" haar "KorenVesteVal". 

Aan het KorenVesteVal hebben 9 koren deelgenomen. Het Gemengd Koor 

Lichtenvoorde en Slav Mir uit Lichtenvoorde, Vivace uit Lievelde, Melody uit 
Mariënvelde, 2nd Edition uit Harreveld en Vocalis, Songs4All, Miss Sonance en 

natuurlijk Inter Nos uit Groenlo. 

De koren konden hun muzikale kwaliteiten aan de bevolking van Oost Gelre 
presenteren in City Lido,  de Molenberg, de raadszaal van het stadhuis, huis 

Basten Asbeck en de Lange Gang. 

 

Nadat Inter Nos PR-man Theo Harmsen de koren welkom had geheten, kregen 

de koren volop de gelegenheid zich te presenteren. De belangstelling voor de 

optredens van de diverse koren was redelijk te noemen. Gebleken is wel dat de 

gemeente Oost Gelre  uitgerust is met een flink aantal koren, die ieder op hun 

eigen wijze invulling geven aan muziek. En dat is juist de bedoeling van een 

korendag om het publiek te laten genieten van diverse muziekstromingen. 

Na het herftsachtige weer van de laatste weken waren de weergoden het 

KorenVesteVal zó goed gezind, dat mannenzangvereniging “Inter Nos” zelfs een 
buitenoptreden kon verzorgen in de tuin van huis Basten Asbeck.  

Al met al was het een geslaagde dag, die mede mogelijk is gemaakt door de 

ondersteuning van onze sponsoren (zie ook onze website). Langs deze weg 

willen wij hen hartelijk danken voor hun bijdrage. Ook willen wij de deelnemende 

koren bedanken voor hun medewerking en wellicht dat wij elkaar over 2 jaar 

weer kunnen ontmoeten tijdens het KorenVesteVal.  

Bent u tijdens het KorenVesteVal aangestoken door het zangvirus, dan nodigen 

wij u graag uit vrijblijvend een repetitie van mannenzangvereniging “Inter Nos” 

bij te wonen. Wij repeteren elke donderdagavond om 19:45 uur bij City Lido. 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website 

www.internosgroenlo.nl    

http://www.internosgroenlo.nl/

