KORENFESTIVAL AMUSING HENGELO
Nieuwsbrief januari 2017
De nieuwsbrieven maken we om deelnemers en relaties op de hoogte te houden van ontwikkelingen. Lees meer op
onze website www.amusing-hengelo.nl

De allerbeste muzikale wensen!
Wij wensen iedereen voor 2017 veel geluk, gezondheid en muzikaliteit, maar vooral
weer veel plezier in zingen en succes bij alle optredens.
Sponsoring
Met elke vorm van sponsoring zijn wij als organisatie natuurlijk heel erg blij. Toch
verdienen sommigen een extra vermelding. Onze belangrijkste ondersteuner, Bureau
Hengelo heeft ook voor 2017 weer een forse bijdrage toegezegd. Wij zijn erg blij én
eigenlijk ook best wel trots dat ons festival het stempel heeft van één van de
beeldbepalende evenementen van Hengelo.
Ook een vermelding waard is de steun van Brasserie So Nice als sponsor van de 100
T-shirts die nodig zijn voor de herkenbaarheid van onze vrijwilligers. Op 10 juni 2017
lopen onze vrijwilligers er weer ‘So Nice’ bij!
Achter de schermen
We zijn als organisatie achter de schermen natuurlijk druk bezig weer een festival neer
te zetten waar iedereen enthousiast van wordt. Goede locaties voor de podia, zowel
binnen als buiten, krijgen daarbij veel aandacht. We leren elk jaar weer van de
opmerkingen uit de evaluatie. Het podiumplan is bijna klaar en het overleg met
belangrijke partners loopt.
Aanmeldingen
Inmiddels hebben we 43 aanmeldingen binnen. 6 daarvan hebben zich ingeschreven
voor het Nationaal Festival voor Vocale Ensembles (NFVE). We hebben nog 5 plekken
vrij voor dit speciale podium. De jury zit al klaar! Voor het nieuwe Amusing Kids
Podium hebben we nog 12 plekken. Ken je een kinderkoor, heeft jouw koor een
kinder/jeugdafdeling: geef door dat jonge talentjes (tot 14 jaar) van harte welkom zijn
te laten horen en zien wat ze in huis hebben. Voor meer info daarover, zie onze site.
Nieuw
Waar we altijd erg blij van worden is dat nieuwe deelnemers zich aanmelden. Op dit
moment zijn dat er al 12! Zonder een koor te kort te willen doen is het fantastisch dat
Sound Waves, een barbershopkoor uit Hellevoetsluis mee gaat doen. Niet minder
enthousiast zijn we over deelname van bijv.: Eigenwijz uit Julianadorp, Jeugdpopkoor
Mixx uit Ewijk, Liederenkoor Bekaant Goed uit Neerijnen, Popkoor Firma Vocaal uit
Weesp en het Enschede’s Byzantijns Kozakken Koor. Om er maar een paar te noemen.
Totaal hebben we op ons festival plek voor ruim 100 koren. Dus….. is jouw koor nog
niet aangemeld? Wacht er niet mee, we weten graag of jouw koor ook komt. Mis het
niet en meld je aan. Dan kunnen we weer zeggen:

TOT ZIENS OP 10 JUNI 2017
Anja – Anneke – Henk – Henriëtte – Jasper – Kitty Pauline

