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Z   angvereniging Creatura wil 
met haar repertoire speciale 
momenten muzikaal 
opluisteren: momenten van 
feest, momenten van 
bezinning, momenten van 
samenzijn en feestelijke 
gelegenheden.

   reatura wil verder met haar 
programma mensen 
bereiken die vanwege so-
ciale en/of medische 
redenen niet, of in mindere 
mate, de mogelijkheid 
hebben om actief of passief 
te genieten van zangcultuur.

    xtra dimensie
Creatura staat voor 
veelzijdig, creatief en 
empathisch en geeft 
bijzondere momenten in 
uw leven een extra dimensie.
Creatura staat onder de 
bezielende en deskundige 
leiding van Hans Braun.

C

E



    e veelzijdigheid van 
Creatura komt zeker tot 
uitdrukking in de repertoire-
keuze. Met inspraak van de 
leden wordt het repertoire, 
vanuit een uitgebreide lijst, 
door de dirigent gekozen.
Muzieksoorten/-stijlen op die 
lijst zijn o.m. Klassiek, 
Nederlandstalig, Pop, 
Musical, Limburgs, Mondiaal.
Speciaal voor ouderen 
hebben we een programma 
onder de titel:
Zingend door het leven

   
    ans Braun werd onlangs 
onderscheiden met de Lim-
burgse Koorprijs. Hij kreeg 
deze prijs vanwege zijn bij-
zondere inzet voor de koor-
cultuur in Limburg.
Hij is ruim 30 jaar actief als 
adviseur voor culturele or-
ganisaties.
In het Weerter land was 
Hans o.m. geruime tijd di-
rigent van het Groot Marti-
nuskoor en van Mannenkoor 
Eendracht uit Swartbroek.
Hans Braun is sedert haar 
oprichting dirigent van 
Creatura.
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Het huiskamerconcert van 
Creatura in elke groepswoning 
van onze centra was een groot 
succes. Een eerste reactie van 
de bewoners: “Wanneer komen 
jullie weer?”
Wij leveren zorg op maat, 
Creatura muziek op maat, muz-
iek speciaal voor onze 
huiskamerbewoners ontwikkeld.
Het is een succes!

De welzijnscoaches
 Weerter WoonZorgCentra 
Land van Horne
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Creatura heeft zich intussen 
ontwikkeld tot een innovatief 
en veelzijdig gezelschap van 
zangers en zangeressen die 
reeds een hoog niveau van 
amateurkoorzang bereikt heb-
ben. Aanzienlijk hoger dan dat 
van het mannenkoor waar ik 
zelf deel van uitmaak, zo heb ik 
kunnen vaststellen. Het is een 
genoegen om een optreden van 
Creatura te mogen bijwonen! 

Prof. Louis Kollée - Nijmegen

Op 9 februari 2014 trad het 
Weerter koor Creatura op in 
het Brabantse dorpje Oeffelt, 
tijdens een zondagse Eucharis-
tieviering. Iedereen was het er 
over eens dat Creatura iets heel 
bijzonders had. Men was vol lof 
over de geoefende stemmen 
en het bijzonder mooie timbre 
van de ten hore gebrachte lie-
deren.  Vooral de harmonische 
samenhang die voor een koor 
belangrijk is, werd geroemd. 
De solozangers met krachtig 
stemgeluid maakten  zich onder-
geschikt  aan de andere stem-
men Hartelijk dank daarvoor en 
we hopen jullie nog eens terug 
te zien. 
Harrie Tullemans C.S.Sp.
pastor van Oeffelt 



ankuwel voor uw belangstelling

Heeft u binnenkort:

Een jubileum,
Een groot feest
Een herdenkingsdienst,
Een jaardienst voor een dierbare overledene?

Wilt u de jaarvergadering van uw vereniging muzikaal opluisteren ?
Wilt u de medewerkers van uw bedrijf muzikaal bedanken ?

Neem dan contact op met Mathieu Litjens, voorzitter Creatura
Telefoon: 0495 - 589 330 of via info@creatura.info

www.creatura.info
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