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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 laatste voor het festival

We zijn er bijna klaar voor. Jullie ook?
De laatste voorbereidingen zijn of worden getroffen voor weer hopelijk een
succesvolle editie van Korenfestival AMUSING HENGELO. De planning voor de 90
koren op 19 podia is klaar en staat op de website. Vele vrijwilligers hebben zich
aangemeld en ook die planning is bijna helemaal klaar. Het voorwoord voor het
programmaboekje is geschreven, de advertenties zijn binnen. De copy is klaar en de
persen draaien. De nodige pers is geïnformeerd, de flyers uitgedeeld, posters en
spandoeken opgehangen en de led-wall-reclame aan de A1 bij de Odin-groep en bij
poppodium Metropool loopt. De tassen voor de koren zijn bijna allemaal ingepakt en
de buttons zijn klaar. Voor het nieuwe podium in Club Dux is ook alles in orde
gemaakt. En…. buienradar wordt elke paar uur gecheckt. Met andere woorden wij
zijn klaar met de meeste voorbereidingen.
We weten dat jullie als deelnemers ook veel tijd en energie hebben gestoken om
weer te zorgen voor spetterende optredens. De ensembles die deelnemen aan het
NFVE hebben serieus werk gemaakt van de voorbereidingen. Iedereen heeft weer
hard geoefend. Fantastisch allemaal! Jullie zijn er ook vast en zeker bijna klaar voor.
Veiligheid
Ook wij van de organisatie vinden dit een belangrijk onderwerp. Op onze site staat
een filmpje van de Veiligheidsregio Twente met tips. Kijk wat jijzelf kan doen in
geval van een calamiteit.
Beoordelingen
50 van de deelnemende koren hebben aangegeven dat ze graag een beoordeling
willen van hun optreden. De beoordelaars maken uit deze 50 wensen een selectie en
doen hun best zo veel mogelijk koren te beoordelen, maar alle 50 gaat niet lukken.
Wees niet teleurgesteld als jouw koor niet beoordeeld is.
Zing Nederlands met me
Alle deelnemende koren zijn even welkom, toch zijn we erg blij dat het koor uit
Hengelo vanuit het initiatief ‘Zing Nederlands met me’ ook van de partij is bij ons
festival. We hopen dat de deelnemers en het publiek samen zullen zingen en
genieten van Nederlandse liedjes die worden gezongen.
Veel plezier
We hopen dat het weer een fantastische dag wordt met veel gezelligheid en muziek
en natuurlijk een spetterend slotakkoord tijdens de Sing along-after party met
mannenkoor ‘de Roalter Jongs’. Hopelijk blijven de weergoden ons goed gezind.
We wensen alle deelnemers, vrijwilligers, technici, bezoekers en ons zelf een
fantastische dag.
Voor de allerlaatste weetjes: houd onze website en FB-pagina in de gaten
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