KORENFESTIVAL AMUSING HENGELO
Nieuwsbrief oktober 2016
De nieuwsbrieven maken we om deelnemers en relaties op de hoogte te houden van ontwikkelingen. Lees meer op
onze website www.amusing-hengelo.nl

Zomer nu echt voorbij, tijd voor opstarten en voorbereiden
Na een relaxte zomer en een mooie nazomer zijn we weer opgestart en al volop
aan de slag met de voorbereidingen voor alweer de 12 e editie van het
gezelligste Korenfestival Amusing Hengelo op
ZATERDAG 10 JUNI 2017
Wij werken weer aan een fantastische dag vol met zang van allerlei genres door
en voor de vele zangers en zangeressen en de vele toeschouwers.
Evaluatie
Zoals elk jaar hebben we ook de 11editie geëvalueerd en geleerd van jullie
ervaringen. We gaan weer ons uiterste best doen om de gemelde problemen op
te lossen. Nogmaals dank voor jullie inbreng. Voor ons zeer waardevol.
A-factor wordt Amusing Kids Podium
Niet alleen de naam maar ook de opzet gaat veranderen. Op het nieuwe
Amusing Kids Podium kunnen basisschoolkoren en kinderkoren (t/m 13 jaar)
laten horen en zien wat ze kunnen. De jonge talentjes krijgen een half uur
optreedtijd en hebben een vrije liedkeuze. Dat betekent geen jury-beoordeling
maar wel de vrijheid van het eigen repertoire. Heeft jouw kinderkoor een eigen
band dan kan die natuurlijk van de partij zijn. Voor meer informatie, zie onze
website.
Een oproep aan de lezers van deze nieuwsbrief: ken jij een kinderkoor, stuur
dan deze nieuwsbrief aan hen door én geef de contactgegevens door aan
info@amusing-hengelo.nl. Wij gaan ze benaderen voor deelname. Hoe leuk is
het, een speciaal Amusing Kids Podium vol met jonge talenten.
Website
Met verfrissing van onze website en meer gemak bij de inschrijving zijn we
achter de schermen al een tijdje bezig. Zodra het gebruiksklaar is laten we dat
uiteraard snel weten.
Aanmeldingen
Is jouw koor nog niet aangemeld? Wacht er niet mee, we weten graag of jouw
koor ook komt.
Dus………… 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

