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Nieuwsbrief Koor4Fun 

Naaldwijk, 12 juni 2021. 

 

Beste leden van Koor 4fun, 

Tijdens het laatste persbericht van de overheid zijn helaas geen versoepelingen aangekondigd m.b.t. het 

optreden (repeteren) van koren, dus helaas moeten we wachten op het volgende persbericht eind juni. 

Wij zullen in ieder geval de richtlijnen van de overheid volgen omdat wij geen risico’s willen lopen. 

 

- Afscheid Judith 

Het afscheid van Judith stond nog op de planning! En in overleg met haar hebben wij een datum geprikt 

  Zondag 22 augustus 

  Locatie: De Binnenhof 

  Tijd: 15.00 uur 

De Evenementencommissie houdt zich bezig met de organisatie, en zodra er meer bekend is worden jullie op 

de hoogte gebracht. 

 

  

Maar noteer datum en tijd alvast in jullie agenda! 

 

 

- Repetities 

Zodra wij weer mogen starten met repeteren zal dit plaatsvinden in de Binnenhof en dan maken we gebruik van 

de vorig jaar aangeschafte Beamer met scherm. Tijdens optredens zal geen gebruik worden gemaakt van de 

beamer met scherm en houden we de ‘oude’ regels aan dat alleen de achterste 2 rijen gebruik mogen maken 

van het witte tekstboekjes (A-5 formaat). 

Als teksten tijdens de repetities worden gewijzigd dan zal de Muziekcommissie in die komende week ook de 

wijzigingen op de tablet aanpassen, zodat de week erop de tekst op het scherm is bijgewerkt. 

http://yomerayopayo.blogspot.com/p/agenda-fallera.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Vervolg repetities 

 

Ook zal de laatst bijgewerkte tekst op onze Website te vinden zijn onder het kopje: 

- Alleen voor leden; 

-  Teksten; 

-  Wachtwoord: zingen 

- Een exemplaar (A-5) voor in het witte boekje wordt verdeeld zodra het liedje definitief is. 

Het bestuur heeft in overleg met de Muziekcommissie besloten om de eerste weken van de repetities 

te starten met onze ‘oude’ repertoire, dit doen we om muziek en tekst weer een beetje ‘onder de knie 

te krijgen’. 

Het Noorse liedje wat Julie heeft ingezongen voor de diverse zanggroepen (wat een paar weken geleden 

naar jullie is verstuurd) willen we als ‘opwarm’ liedje gebruiken. Dus als je wil kan je hier alvast je 

stembanden mee oefenen. 

 

- Optredens 

We hebben voorlopig 2 optredens op de agenda staan, dus ik zou zeggen: hou de agenda bij de hand en 

vul onderstaande data er alvast in. 

Datum   Locatie    Overige info 

 9 oktober  Rotterdam   Rotjekoor 

23 oktober  Monster   Woonzorgcentrum de Opmaat 

 

Verdere informatie over bovenstaande optredens volgt nog. 

De kleding die wij dragen bij optredens is net zoals vorig jaar: spijkerkleding in combinatie met wit. 

 

Reminder: Jaarvergadering 15 september a.s. in De Binnenhof 

 

 

Hartelijk groet, 

Namens het bestuur, 

Patricia Franke, voorzitter 

 

 


