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Huissen – Gemengd koor Feelin’Good laat binnenkort van zich horen. 

Wie op woensdagavond weleens door het centrum van Huissen loopt heeft het wellicht al 

gehoord; de repetities van Feelin’Good zijn in volle gang! De leden zijn druk bezig om het 

repertoire in te studeren voor de diverse uitvoeringen die zij de komende tijd gaan geven. 

Feelin’Good doet dit jaar voor de vijfde keer mee aan ‘Huissen bij kaarslicht’. Speciaal voor 

dit optreden heeft het koor diverse kerstliederen in het repertoire opgenomen. U bent van 

harte welkom om te komen luisteren op zaterdag 14 december van 18.30 tot 19.00 uur in de 

Protestantse kerk aan het Raadhuisplein in Huissen. Een thuiswedstrijd voor Feelin’Good! 

Op het programma staan verschillende kerstnummers en andere sfeervolle liederen.  Van 

het welbekende  ‘Make you feel my love’ van Adele in een prachtige kooruitvoering, tot  het 

minder bekende kerstlied ‘Coventry Carol’ in een arrangement  van Martin Shaw en Juliette 

Dumore. 

Op zondag 5 januari verzorgt koor Feelin’Good een uitvoering in het Zeeuwse kerkje in het 

Openluchtmuseum in Arnhem. Zo werken zij toe naar het hoogtepunt; een jubileumconcert 

ter ere van hun 10 jarig bestaan. Dit concert vindt plaats op 6 april 2014. Bent u een 

koorliefhebber noteer deze data dan alvast in uw agenda! 

Om het jubileumconcert tot een groot succes te maken doet het koor een oproep aan 

muzikale mannen. Vooral de bassen kunnen wel wat extra versterking gebruiken. Alle 

mannen die houden van zingen zijn meer dan welkom. Kom gerust een keer kijken, luisteren 

of meezingen.  

Feelin’Good is opgericht in 2004, heeft 50 leden uit Huissen en wijde omgeving en staat 
onder de professionele leiding van Maarten van Veen. Het gemengde koor heeft een breed 
repertoire; van  muziek uit de zestiger en zeventiger jaren tot meer actuele hits en 
musicalnummers. Vol enthousiasme oefenen de leden iedere woensdagavond van 20.00 – 
22.00 uur in de kerk aan het Raadhuisplein in Huissen. Na afloop drinken zij altijd samen een 
wijntje voor de teambuilding en natuurlijk de gezelligheid! 

Bekijk de website voor meer informatie: www.koorfeelingood.nl 
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