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Beste koorleden, 
Afgelopen repetitie hebben we jullie overspoeld met mededelingen. Voor de afwezigen en 
om iedereen te helpen herinneren, volgt  hier nog een samenvatting. 
 
 

• Van de kant van het mannenkoor is de vraag gekomen of we misschien twee 
uitvoeringen zouden willen organiseren. Dit vanwege de grote schare toehoorders 
die zij mee zouden brengen. Wij inventariseren nu de te verwachten bezoekers. 
Volgende week willen we graag horen hoeveel fans gaan komen. We moeten snel 
beslissen, dus hopen we dat iedereen er aan denkt om familie en vrienden te peilen.  

• We zoeken enkele mensen die het programmaboekje zouden willen maken. 
Misschien ken je iemand van buiten het koor die wil helpen. Judith heeft haar 
bevindingen van het vorige concert ter ondersteuning op papier gezet. 

• Amèl wil graag een extra repetitie vastleggen, voor het geval we die nodig hebben.                 
Er zijn twee opties: woensdag 20-03 en   
                                   donderdag 21-03 
Ook hiervoor geldt, dat we de datum waarop de meeste leden aanwezig kunnen zijn, 
volgende week vaststellen. 

•  26 februari zingen we samen met de mannen 

• 5 maart 19.30 tot 21.00 uur ledenvergadering. Nadere berichtgeving volgt. 
Vanaf 21.00 uur nog een poosje zingen 

• 26 maart zingen we samen met de FBI 

• Wie zich nog niet heeft opgegeven voor de Workshop van de Bond van Zangkoren: de 
datum is Zaterdag 6 april vanaf 13.00 uur. 
Kijk op www.korenbond-nh.nl/ of op mijn eerdere e-mailbericht. 
 

• Tenslotte: inmiddels heeft Adri ‘Piu’ op Musescore gezet, dus als je wilt oefenen….. 
Amèl had een you tube filmpje gevonden met een vrouwenkoor dat het lied zingt. 
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