KORENFESTIVAL AMUSING HENGELO
Nieuwsbrief januari 2018
De nieuwsbrieven maken we om deelnemers en relaties op de hoogte te houden van ontwikkelingen.
Lees meer op onze website www.amusing-hengelo.nl

Het allerbeste voor 2018!
Voor 2018 wensen wij iedereen het allerbeste: heel veel geluk, nog meer gezondheid
en bij alle optredens en repetities veel succes en vooral heel veel plezier. Voor onszelf
hopen we op een succesvolle mooie editie van Amusing Hengelo.
Landelijke finale Nederlands Koorfestival tijdens Amusing Hengelo
We waren er al even mee bezig, maar het is nu definitief: de landelijke finale van het
Nederlands Koorfestival (NKF) wordt gehouden in Hengelo op zaterdag 2 juni 2018. Die
finale gaat plaatsvinden tijdens Korenfestival Amusing Hengelo. In alle edities van ons
festival kwamen al heel veel goede koren naar Hengelo. Bij de aanstaande editie
komen de beste koren van alle provincies naar Hengelo om in de landelijke finale te
strijden voor de titel ‘beste koor van Nederland’. Een titel die het winnende koor twee
jaar mag voeren.
Zie voor meer informatie over het NKF: www.nederlandskoorfestival.nl
Podiumplan
Een festival neerzetten waar deelnemers en bezoekers blij van worden dat is ons
streven, ook weer voor de komende editie. Als organisatie zijn we daar al weer een
aantal maanden mee bezig. Goede locaties voor de podia, zowel binnen als buiten,
krijgen daarbij veel aandacht. Het podiumplan is bijna klaar en het overleg met
belangrijke samenwerkingspartners loopt en niet minder belangrijk: toezeggingen van
sponsoren en subsidieverstrekkers zijn binnen.
Aanmeldingen
Inmiddels hebben we 35 aanmeldingen binnen. 3 daarvan hebben zich ingeschreven
voor het Nationaal Festival voor Vocale Ensembles (NFVE). Het onderdeel van ons
festival voor a capella ensembles van maximaal 20 zangers/zangeressen. We hebben
nog 8 plekken vrij voor dit speciale podium. De jury zit al klaar!
Blij worden wij altijd van aanmeldingen van nieuwe koren. Op dit moment staat die
teller op 9. Voor de nieuwe deelnemers een hartelijk welkom!
Totaal hebben we op ons festival plek voor ruim 100 koren. Dus….. is jouw koor nog
niet aangemeld? Wacht er niet mee, jouw koor is ook van harte welkom. Mis het niet
en meld je aan. We zeggen graag:

TOT ZIENS OP 2 JUNI 2018
Anja – Henk – Henriëtte – Jasper – Kitty Pauline

