KORENFESTIVAL AMUSING HENGELO
Nieuwsbrief mei 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

Oproep voor vrijwilligers
In deze nieuwsbrief doen we een oproep voor hulp van vrijwilligers. We kunnen
allerlei hulp op de festival-dag goed gebruiken.
Opgeven kan via: http://www.amusing-hengelo.nl/vrijwilligers/aanmelden.php om
één of meerdere uurtjes te helpen. We vragen met name de Hengelose koren deze
oproep voor vrijwilligers onder de aandacht van de koorleden te brengen. Vele
handen maken immers licht werk. Voor meer informatie kun je contact opnemen met
vrijwilligers@amusing-hengelo.nl

Planning is klaar!
De planning is rond en doorgestuurd naar de koren en staat op de website. Het was
weer een hele klus, zowel door de computer als voor ons om zo veel mogelijk
rekening te houden met alle wensen. Met dank aan de specialisten van de
Universiteit Twente die het programma hebben gebouwd, onze webmaster en een
paar avonden heel goed checken. Belangrijk is dat alle 92 koren goed worden
verdeeld over de 19 podia.

Nieuwe deelnemers
Bij de komende editie doen maar liefst 17 koren en zanggroepen voor de eerste keer
mee. Daar zijn we heel erg blij mee. We heten de nieuwelingen van harte welkom en
wensen ze veel succes maar vooral heel veel plezier!

Adoptiepodia
Alweer voor het 4e jaar hebben koren of organisaties podia geadopteerd. Zij zorgen
in eerste instantie voor de podiumwachten: de vrijwilligers die zorgen dat de koren
tijdig en op schema de optredens kunnen doen. Onmisbaar zijn deze podiumwachten
en wij zijn erg blij dat Everpop, Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor, POPenzo, Voices to
Heaven, Rotary Hengelo en Lionsclub Hengelo een podium hiervoor hebben
geadopteerd. Deze hulp is van harte welkom en oh zo belangrijk voor het goed
verlopen van de optredens.

‘We willen zo graag’
Ze komen uit Zaandam, zijn een bijzondere zanggroep en noemen zich “we willen zo
graag’. Speciaal voor degene die niet zo gemakkelijk op eigen initiatief naar ons
festival kan komen brengen zij een heel uur lang (15.00 tot 16.00 uur) in de
Bibliotheek Oudhollandse liedjes, schlagers en een heleboel gezelligheid. De
vrijwilligers van de Zonnebloem zorgen voor de begeleiding van en naar de
Bibliotheek. We hopen dat velen hiervan zullen genieten.

Tot ziens op 10 juni 2017
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