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Nieuwsbrief Koor4Fun  
 
 
Naaldwijk, 25 januari 2020 
 
 
 
Beste leden, 
  
Hierbij de nieuwsbrief van 25 Januari 2020. 

 

Jaarvergadering 

Woensdag 19 februari (aanvang 19.00 uur) wordt onze jaarvergadering gehouden in de Binnenhof. Na de 

vergadering gaan we verder met onze repetitie avond. 

Tijdens de jaarvergadering zal er gestemd worden voor de nieuwe bestuursleden, we hebben de kandidaten 

gevraagd een Pitch te schrijven waardoor jullie alvast een indruk hebben van de kandidaten en waarom en 

waarvoor zij zich aangemeld hebben voor het bestuur. Deze Pitch wordt na 4 februari (sluitingstijd 

aanmeldingen) jullie kant op gemaild 

 

Springfestival 3 april 

De stuurgroep bestaat uit: Lucie (kleding en presentatie cie.) Jeanette (Evenementen cie.)  Anja (Muziek 

commissie) Arjo, Lia en ondergetekende. 

De locatie is net zoals vorig jaar: Het Teejater, we hebben dit jaar voor andere invulling gekozen: 

• Wij zijn het enige koor dat deze avond optreedt.   

Wij starten de avond rond 20.15 uur, pauze van 30 minuten en eindigen rond 22.00 uur. 

• Om 22.15 gaat de After party beginnen waarvoor wij een leuke band hebben uitgenodigd. 

• Dit jaar zingen wij niet voor het goede doel maar willen wij kaartjes gaan verkopen, daarom een 

vriendelijk verzoek aan alle leden om 2 kaartjes te kopen en deze dan weer door te verkopen. Op deze 

wijze hebben we al wat inkomsten (om de kosten te dekken) en natuurlijk zijn we dan verzekerd van 

publiek, m.a.w. ‘het mes snijdt aan 2 kanten’. 

 

Kosten per kaartje € 5,00 

 

• We zijn nu drukdoende met ‘nieuwe’ liedjes, dat hebben jullie wel gemerkt, deze liedjes worden een 

onderdeel van het repertoire wat we op 3 april gaan zingen. 

 

 Vandaar een tijdelijke druk op het repeteren!  
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Maar uiteindelijk willen we graag op het Springfestival een aantal nieuwe liedjes ten gehore brengen. 

      

 

• Ook voor deze avond zorgen we weer voor tekstboekjes. 

 

 

Repetities: 

Maand januari: 

5e woensdag 29 jan 19.00 - 19.30 uur Onderricht in Noten lezen en daarna repetitie 

Maand februari: 

1e woensdag 5 feb. 19.00 – 19.30 uur     Sopranen 

2e woensdag 12 feb. van 19.00 – 19.30 uur     Alten 

3e woensdag 19 feb. van 19.00 – 20.00 uur    Jaarvergadering 

         21.00 – 22.00 uur Repetitie 

 

Maand maart: 

1e woensdag 4 mrt. van 19.00 – 19.30 uur locatie: Fusica  Sopranen 

2e woensdag 11 mrt van 19.00 – 19.30 uur de Binnenhof  Alten 

3e woensdag 18 mrt van 19.00 - 19.30 uur    Tenoren & Bassen 

4e woensdag 25 mrt van 19.45 – 22.00 uur    Repertoire voor 3 april 

 

Maand april: 

1e woensdag 1 april       Geen Repetitie 

Donderdag 2 april van 19.00 – 22.00 Teejater  Generale repetitie 

Vrijdag 3 april  Aanwezig 19.45uur  Teejater  Springfestival 

2e woensdag 8 april 19.00 -19.30  De Binnenhof  Sopranen 

3e woensdag 15 april 19.00 – 19.30     Alten 

4e woensdag 22 april   19.00-19.30     Tenoren & Bassen 
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Begeleiden van nieuwe koorleden tijdens repetities 

Het bestuur heeft samen met de muziekcommissie gesproken over hoe nieuwe leden het snelste de songs 

leren.  Wij waren er unaniem van overtuigd dat nieuwe leden het beste begeleid kunnen worden door hen NIET 

op de achterste rij te laten plaatsnemen maar het liefst op rij 2 en 3. Dus het vriendelijk verzoek aan onze leden 

om de nieuwe leden hierin te begeleiden, zodat zij van alle zijden de juiste tonen kunnen horen waardoor zij 

eerder met ons repertoire mee kunnen zingen. Een win win situatie       

 

Optredens 2020:  

o Zaterdag 21 maart middag Korenhappening, Anjerlaan in Naaldwijk; 

o Vrijdagavond 3 april Springfestival in Teejater; 

o Zaterdag 9 mei Korenfestival in Rotterdam ‘Rotje Knor’; 

o Vrijdag 29 mei de Kreek in ‘s-Gravenzande, tijd wordt nader bekend gemaakt; 

o Maandag 15 juni tot 21 juni Korenfestival in Calella in Spanje; 

o Varend Corso op 2, 3, 4 en 5 juli. (inschrijflijsten volgen later) 

De inschrijfformulieren liggen bij iedere repetitie op de tafel klaar en info over de optredens volgen nog. 

 

Overige mededelingen 

• Ik stuur bij deze mail een overzicht waarop in alfabetische volgorde de songs staan op A-5 formaat 

welke in het witte boekje aanwezig moeten zijn. Kijk ook goed naar de versie datum. 

Mocht je songs missen, meldt dit even bij de Leden van de Muziekcie. Johan, Paula, Anja of Karin, zij 

willen graag voor nieuwe exemplaren zorgen. 

 

 

Hartelijk groet, 

 Patricia Franke, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 


