Eibergs Mannenkoor
Grotestraat 52
7151 BD Eibergen
Email Berkellandkorendag : grootroessink@upcmail.nl
Onderwerp: Berkellandkorendag 2016
Eibergen, 7 januari 2016
Beste voorzitter, secretaris, contactpersoon,
Als vervolg op de succesvol verlopen Berkellandkorendag 2014 organiseert het Eibergs
Mannenkoor op 17 september 2016 opnieuw de Berkellandkorendag.
Volgens de gemeentegids en onze eigen informatie zijn er 29 koren in Berkelland actief en we
hopen dat zoveel mogelijk koren uit de gemeente Berkelland, dus ook uw koor, mee gaan doen.
Het doel is om koren uit de gemeente Berkelland de gelegenheid te geven zich in een sfeer van
gezelligheid te kunnen presenteren aan alle belangstellenden. Een extra doel is om de koorzang
als geheel te promoten door de diverse verschillende koren bijeen te brengen.
De opzet is in grote lijnen hetzelfde als in 2014.
De opzet is om in 4 kerken in Borculo, Ruurlo, Neede en Eibergen miniconcerten te geven.
- Elk koor treedt 1 of 2 keer 25 minuten op, zomogelijk in verschillende plaatsen.
- Van 13.00 tot 17.00 uur is er elk half uur een optreden in elke kerk.
- Er kunnen dan in totaal 32 miniconcerten worden gegeven.
- Als er minder dan 32 koren meedoen, kunnen koren 2 keer optreden.
- De praktijk heeft uitgewezen dat bijna alle koren 2 keer kunnen optreden.
- Aan de deelname worden geen kwaliteitseisen gesteld, gezelligheid en plezier staat voorop.
- Aan het repertoire worden geen eisen gesteld; ieder koor kiest zelf; daarom is er weinig
voorbereidingstijd nodig.
- In de programmering wordt gezorgd voor een goede mix t.a.v. koren en repertoire.
- De organisatie zorgt ervoor dat er in elke kerk iemand de leiding heeft.
- In elke kerk is een piano beschikbaar, verder is er een geluidsinstallatie aanwezig voor de
aankondigingen.
- De aankondiging van elk koor en korte informatie over elk koor wordt gegeven door degene die
de leiding heeft in de kerk.
- Aan elk koor zal worden gevraagd vooraf informatie te verstrekken.
- Indien nodig of wenselijk zal een beroep worden gedaan op een plaatselijk koor om te
assisteren bij de organisatie van een deel van de Berkellandkorendag, zie vragenlijst.
- We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden.
- Voor de vaste kosten, zoals huur van de kerken en piano’s wordt een bijdrage gevraagd van
€ 60,--per koor (dit was € 50). In 2014 was er een tekort van € 210, waarvan € 180 is betaald uit
de reserve van 2012.
- De kosten die een koor zelf maakt zijn voor eigen rekening.
- Aan de belangstellenden in de kerken wordt een vrije gift gevraagd. Hierop zal wat
nadrukkelijker worden gewezen dan in 2014.
- Na aftrek van de totale kosten wordt de opbrengst gereserveerd voor een volgende keer.
- T.z.t. zal in persberichten deze korenmiddag worden aangekondigd.
Hopelijk is bovenstaande informatie voldoende voor u om u enthousiast te maken om met uw koor
mee te doen aan deze korenmiddag.
We hopen op deelname van veel koren, zodat we er samen in Berkelland een geweldige
zangmiddag van kunnen maken.
Met vriendelijke groet namens het Eibergs Mannenkoor,
Tonni Wormgoor, tel.06-51184723
Gerrit Groot Roessink, tel. 0545-472907
coördinatoren Berkellandkorendag

