KORENFESTIFAL 2019
Betreft: uitnodiging Regionaal KCZB Korenfestival 2019
Geacht bestuur,
Graag willen wij u informeren over het KCZB Regio Oost Korenfestival in 2019.
Het korenfestival is bedoeld om de koorzang te promoten en ook om de koren in de gelegenheid te
stellen kennis te nemen van elkaars repertoire, met elkaar te zingen en een mooie dag te beleven op
verschillende locaties. In 2017 hebben meer dan 20 koren meegedaan, er is dus ruime belangstelling.
De KCZB Regio Oost organiseert voor alle koorsoorten het festival op:
Zaterdag 18 mei 2019 in Kampen
Wij zijn er in geslaagd om op een aantal aantrekkelijke locaties in Kampen een optie te nemen. Ook is
er een buitenpodium beschikbaar voor de koren en groepen die dit aandurven en hier een uitdaging in
zien. Na aanmelding van uw koor zullen wij de locaties voor het Korenfestival, die in optie zijn
genomen, vastleggen.
Globaal programma
Uw koor schrijft zich in voor de morgen, de middag of beiden. Op elke locatie zullen zangronden van
ongeveer een uur zijn, waarin drie koren zich presenteren. Daarna is er tijd om naar de volgende
locatie te gaan of een pauze te nemen. Uw koor kan in ieder geval twee keer optreden.
De officiële sluiting is om 17.30 uur.
Aanmelding
Wij nodigen uw koor van harte uit om aan dit Regionale Korenfestival mee te werken.
Deelname is gratis!
Door het beantwoorden van deze mail, kunt u aangeven, dat u belangstelling heeft om aan
Korenfestival 2019 deel ter nemen.
Daarna zullen we een aanmeldingsformulier sturen.
Graag ontvangen wij uw reactie vóór 31 november 2018.
Wij hopen dat u samen met de andere KCZB koren enthousiast op onze uitnodiging zult reageren en
het KCZB Korenfestival in uw jaarprogramma gaat inplannen. Het is een schitterende gelegenheid
voor uw koor om zich deze dag te presenteren en van zich te laten horen! Het kan zijn dat u naar
aanleiding van deze brief nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met ons secretariaat of
met een van de leden van uw Regionale Commissie.
Met vriendelijke groet,
Namens de Regionale Commissie Oost,
Rick Mulder

Beleef het mee en laat u horen!

