
PERSBERICHT 

 
Urker Mans Formatie treedt op in Grootegast  

 
Op vrijdag 11 juli 2014 geeft de Urker Mans Formatie onder leiding van Martin Mans een 
zomeravondconcert in De Morgenster met het thema ‘DE ZEE ZINGT’. Dit is tevens de titel van 
de nieuwe en derde CD van de zanggroep. Het programma is een presentatie het nieuwe 
album. De Zuiderzee is altijd een bron van inspiratie voor de zangers van Urk geweest. Liederen 
zoals De Storm, Ruwe Stormen, Scheepke onder Jezus’ hoede vertellen het verhaal van het 
vissersdorp. Daarnaast zingen zij ook klassieke werken van Händel en Gounod. De zangers 
treden op in traditioneel visserstenue. Ze hebben allen een achtergrond met zang of zijn 
volledig professioneel. Binnen de eigen gelederen bevindt zich een aantal solisten. De bekende 
tenor Barend Wiltjer neemt het leeuwendeel van de solo's voor zijn rekening. Daarnaast 
komen Willem de Ridder, Pieter Baarssen, Ioan Micu, Palle Jørgensen en Arne van Ommen 
meermaals als solist naar voren. Aan de vleugel zit het jeugdige pianotalent Mark Brandwijk die 
zich binnen enkele jaren als vakkundig begeleider heeft ontwikkeld. De gedreven dirigent 
Martin Mans voegt de talenten samen en zet een gestroomlijnd programma neer.  
 
Datum   : vrijdag 11 juli 2014 
Aanvang: 19.30 uur.  
Locatie   : De Morgenster, Weegbree 9, Grootegast. 
  
Toegang : € 17,50. Bij reservering en in de voorverkoop € 15,=. Kinderen t/m 11 jaar € 5,=. 
Leden van ANBO/KBO/PCOB betalen op vertoon van de lidmaatschapspas € 12,50. 
Reserveren: www.martinmans.nl of op de reserveerlijn: 06 – 25 39 19 03.  
Ook kaartverkoop aan de kerk.  
 
Achtergrond  
De Urker Mans Formatie heeft een eigen stijl die geworteld is in de Urker zangtraditie. De 
zangers zijn opgegroeid met het Urker levenslied  dat vertelt over  de zee met al haar 
uitdagingen. De formatie zingt onder andere geestelijke liederen, gevoelige spirituals en 
aangenaam klassiek repertoire. Het repertoire ligt vast op een tweetal CD’s met de titel 
‘Kracht’ en ‘Een lied voor mijn Koning’. Maar liefst twee nieuwe exemplaren zijn in 
voorbereiding. Een album met louter kerstarrangementen en één met liederen over de zee. 
Deze zal in de zomer geperst zijn en de titel krijgen: ‘DE ZEE ZINGT’. Tijdens de zomerconcerten 
staat deze CD centraal. Sterk aan de Urker Mans Formatie is dat de meeste zangers een solo-
aandeel hebben. Ze beschikken over bovengemiddeld stemmateriaal. Ioan Micu,  een van de 
professionals, bespeelt bovendien een Tarragot, een Roemeens blaasinstrument waarmee hij 
het programma verfraait.  De mannen repeteren één zaterdag per maand 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noot voor de pers: 
Voor meer informatie of wellicht voor een interview kunt u altijd contact opnemen met Joyce Mans t. 0348-
433893/06-25391903.  Bij voorbaat dank voor de aandacht die u aan dit persbericht besteedt. 
www.martinmans.nl  
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