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Tussen kerstkrans en oliebol
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Het is de periode tussen
de kerstkrans en oliebol, de tijd van de Top 2000 op Radio 2. Iedereen kijkt
op zijn eigen manier terug op het (bijna) voorbije jaar. Een jaar met mooie
en minder mooie herinneringen, met een lach maar ook een traan, maar
hopelijk wel met veel muziek. Wij kijken terug op een mooi geslaagd festival
in juni en weer volop voorbereidingen voor de volgende, alweer 14 e editie.
Wij wensen iedereen een mooie afsluiting van 2018 en een goede start in
2019 en voor alle zangliefhebbers, veel plezier en succes met het zingen in je
koor of groep. Dat het maar een mooi muzikaal jaar mag worden met een
mooi Korenfestival Amusing Hengelo op 8 juni 2019.

Nieuwe locatie en nieuwe naam
Gestimuleerd en getipt door betrokken koren, ensembles en juryleden
hebben we besloten de a capella competitie Nederlands Festival voor Vocale
Ensembles nieuw leven in te blazen door een nieuwe locatie voor de
competitie én bovenal een nieuwe naam: Amusing A Capella Battle
De plaats van handeling voor deze competitie is het kerkje God is Liefde aan
de Marskant in Hengelo. We zijn blij dat we deze locatie mogen gebruiken
voor deze battle. Het heeft meer ruimte voor de zangers en zangeressen,
maar ook voor de bezoekers; er is simpelweg meer plek. We hopen op een
volle competitiedag. Dus…. bestaat jouw groep uit maximaal 20 zangers
en/of zangeressen en is jullie a capella- repertoire minimaal 25 minuten
schrijf je hier dan voor in en doe mee!
We zien jullie graag weer op 8 juni 2019. Wij verheugen ons er op!

TOT ZIENS OP 8 JUNI 2019
Anja – Henk – Henriëtte – Jasper – Kitty – Marcel – Pauline - Rob
Lees meer op onze website www.amusing-hengelo.nl

