Nieuwsbrief
Springfestival 31 maart 2019
5 maart 2019

Hallo leden van Koor 4Fun,
Over een paar weken gaan we zingend de Lente in! Na ons eerste Lustrum jaar met als
hoogtepunten het Lustrum Event in april en het Lustrumfeest in november hebben we als
bestuur bedacht dat samenwerking met andere koren heel leuk zou zijn. En wat is er mooier
dan het een Lentetint te geven! Het was flink aanpoten om op korte termijn alle koren,
techniek ed te regelen, maar het is voor elkaar! Zondagmiddag 31 maart gaan de deuren van
’t Teejater open!
Wanneer, waar en hoe laat
Het Springfestival is op zondagmiddag 31 maart 2019 in ’t Teejater in de Havenstraat in
Naaldwijk. Vanaf 12.00 uur is er inloop en het eerste koor treedt op om 12.30 uur. De
middag is uiterlijk 18.00 uur afgelopen.
Toegang
De toegang voor deze middag is gratis. Hoewel er voldoende eigen middelen beschikbaar
zijn, is er subsidie aangevraagd bij diverse fondsen.
Ronald Mc Donald Huis
Hoewel de toegang gratis is, vragen we de koren en bezoekers een vrijwillige eigen bijdrage
te doneren. Daarvoor zitten er in de hal van t Teejater vrijwilliger dames van het Ronald
McDonald Huis in Den Haag (bestaat dit jaar 20 jaar) om de bijdragen in ontvangst te
nemen. We hopen op een mooi bedrag voor dit fantastische doel!
Programma
12.15 uur: opening door onze voorzitter Patricia Franke
12.20 uur: welkomstwoord door de manager van het Ronald McDonald, Huis Karlien
Weerdenburg
12.25 uur: welkomstwoord/ introductie door DeSiree, onze gastvrouw/ zangeres voor
deze middag
Dirigent
We zijn blij te melden dat onze dirigent Judith ons deze middag zal begeleiden.
Voorbereiding Koor 4Fun
Om goed voor de dag te komen willen natuurlijk zoals altijd ons uiterste best doen. Judith
heeft dat voortvarend opgepakt, waardoor we al mooie vorderingen hebben gemaakt.
Morgenavond is ze helaas verhinderd. Gelukkig is Anja bereid haar waar te nemen. Het plan
voor morgenavond is: we zingen het hele repertoire voor het Springfestival, dus studeren we
geen nieuwe liedjes in. De Kleding en Presentatiecommissie heeft zich gebogen over de
choreografie. Met hen zijn we van mening dat we met minimale bewegingen het best voor de

dag kunnen komen. Morgenavond zal Lucie bij elk liedje de al dan niet bewegingen
uitleggen, die we vervolgens oefenen. Graag vragen we jullie medewerking daarbij.
Overzicht optredens
Koor nr
1
2
3
4
5

TIJD
VAN
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30

tot uur
12.50
13.20
13.50
14.20
14.50

Naam koor
Tienerkoor Eigenwijs
Popkoor Prestige
Popkoor Xing
Popkoor Timeless
Koor 4 Fun

Koor nr
2
3
4
5

TIJD
VAN
15.00
15.30
16.00
16.55

Tot uur
15.20
15.50
16.20
17.15

Naam koor
Popkoor Prestige
Popkoor Xing
Popkoor Timeless
Koor 4Fun

17.15

Alle koren (Thank you for
the music)

Repertoire Springfestival
1
2
3
4
5
6

1e optreden
Aquarius
Why tell me why
Vluchten kan niet meer
Does your mother know
Rasputin
Money money money

1
2
3
4
5
6

2e optreden
Iedereen is van de wereld
Save the last dance
Sweet goodbyes
A night like this
Hit the road Jack
Hello Mary Lou

7

Thank you for the music

DeSiree zal tussen de optredens liedjes zingen uit haar eigen repertoire en de
presentatie van de koren verzorgen.

Kleding
De kleding voor de middag is (spier) WIT met witte, donkerblauwe of zwarte schoenen. In
verband met het Lentegevoel zijn we nog aan het zoeken naar een fleurig accent. Daarover
volgt nadere informatie.
Promotie
Het Springfestival is/ wordt geplaatst op de agenda van:
- de WOS (er volgt ws nog een radio interview)
- Cultuurweb
- Naaldwijk Winkelrijk
Ook het Ronald McDonald Huis, Den Haag en de koren maken promotie.
We hebben flyers en posters laten drukken, die op diverse plekken worden opgehangen.
Commissies
We zijn heel blij dat de Commissies zich weer inzetten voor het Springfestival!
Techniek wordt deze middag verzorgd door P en E Sound.
Sponsors
Onze sponsors ontvangen via de Sponsorcmmissie een uitnodiging voor het Springfestival
met consumpties als dank voor hun ondersteuning..
We gaan er met zijn allen een mooi Springfestival van maken!

Wijziging repetitiedatum
Omdat de Binnenhof 20 maart stembureau is de repetitie op
-

20 maart in De 3 Winckels

-

27 maart een extra repetitie in verband met et Spring Festival op 31 maart

Willen jullie dat aub in je agenda wijzigen?

Tot morgen op de repetitie!!
Hartelijke groet,
namens het bestuur van Koor 4Fun,
Elsa de Bock, secretaris

