Nieuwsbrief Koor4Fun
Naaldwijk, 27 oktober 2019

Beste leden,
Hierbij de nieuwsbrief van 27 oktober 2019.
1. Hieronder volgt alle informatie m.b.t. het CONCERT op 23 november met Fusica

Repetitie Data
06-11
13-11
20-11
Generale repetitie
23-11
Concert
23-11

Locatie
De Binnenhof
Gebouw Fusica
Gebouw Fusica

Tijd
Normale tijd
19.30-21.30
19.30-21.30

In samenwerking met
Harmonie
Herriemenie en WDO

De Pijl

15.00-17.00

Met alle bands

De Pijl

19.30 Aanwezig
20.00 Start concert

Programma
Het dorp
Allen
Conquest of Paradise
Koor 4Fun met WDO (Westlands Dag Orkest)
Ik heb je lief
Koor 4Fun met Herriemenie
* Tussen deze nummers door spelen de bands hun eigen nummers, waarbij wij niet hoeven te zingen

PAUZE

(Fusica voorzitter zal 3 jubilarissen van Fusica toespreken)

Koor 4Fun REPERTOIRE
1. Hello Mary Lou
2. Vluchten kan niet meer
3. Non je ne regrette rien
4. Somewhere Between
5. Rasputin (solo)
6. Save the kast dance
7. Bye Bye Love
8. Zingt, Vecht, Huil, Bid (solo)
Yesterday
Queen greatest Hits

Koor 4Fun met Harmonie
Koor 4Fun met Harmonie, Herriemenie en WDO
1

Thank you for the music (solo)
Koor 4Fun met Harmonie, Herriemenie en WDO
* Tussen deze nummers door spelen de bands hun eigen nummers, waarbij wij niet hoeven te zingen
Kleding: Spijker onder en bovenkant wit, schoenen: wit, rood, blauw en zwart
Boekjes: Iedereen ontvangt een boekje met het repertoire van deze avond

2. Koorfoto
Het bestuur heeft het plan gevat om van het koor een nieuwe koorfoto te laten nemen.
Daarom besloten vanwege de hoge opkomst om dit op de 23e november te laten plaatsvinden, tijdstip
rond 19.40 uur.

3.Overige nieuwsberichten
Optredens 2020
Wij hebben ons opgegeven en zijn ook ingeloot om mee te doen aan het Korenfestival in Rotterdam
‘RotjeKnor’

datum 9 mei. (Noteer alvast in de agenda!! )

Dit Korenfestival zal in het teken staan van muziek en zang, mede omdat de week erna in deze
havenstad het SONGFESTIVAL zal plaatsvinden!!
Hans Zwinkels
Hans heeft mij gevraagd om jullie vertellen dat hij kortgeleden verlost is van het ijzerwerk in zijn rug.
Vandaar dat hij het even een aantal weekjes rustig aan doet. Hans veel sterkte!!
Feestavond
We hebben van een gezellige en goed georganiseerde feestavond genoten, de leden hebben het thema
eer aan gedaan, foto’s zullen binnenkort te zien te zijn op de website.
Wij willen hierbij De evenementencommissie (Roel, Jeannette, Piet en Henk) hartelijk danken voor hun
inzet want zij zijn er weer grandioos in geslaagd om voor alle leden een fantastische avond van te
maken!
Stemming van 3 hoofdig naar een 5-hoofdig bestuur
Het voorstel is aangenomen zodat het bestuur de komende maanden zich gaat bezig houden met het
werven van kandidaten.
Tot februari heeft het bestuur Arjo en Lucie bereidt gevonden om het bestuur te ondersteunen.
Arjo legt de leden uit hoe Lucie en hij de functie van bestuurslid tot februari 2020 informeel gaan
ondersteunen. Hij doet een oproep aan de leden om over een kandidaatschap na te denken. Dit wordt
door de koorleden zeer op prijs gesteld, gezien het applaus.
Namens het bestuur, Patricia Franke
Voorzitter Koor 4Fun
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