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Nieuw
De 1e maand van het nieuwe jaar is alweer voorbij, kerstballen en kerstrepertoire
zijn opgeruimd en we kijken al stiekem uit naar een beetje voorjaar. We merken dat
ook de koren hun jaarprogramma’s vullen. Dat levert een mooi aantal inschrijvingen
op. De teller voor deelname aan Korenfestival Amusing Hengelo op 8 juni a.s.
staat inmiddels op 57. Daar zijn we heel blij mee en natuurlijk verheugen we ons op
het weerzien met de koren die al vaker aan ons festival hebben meegedaan; heel fijn
deze trouwe deelnemers.
Toch worden we net ietsje blijer van debutanten, van nieuwe deelnemers. Tot op dit
moment zijn dat 14 zanggroepen. Voor ons een teken dat de belangstelling voor ons
festival nog steeds hoog is en dat er veel groepen zijn die naast het tonen van het
eigen kunnen, ook graag naar collega’s komen kijken en luisteren. Variatie aan
deelnemers en aan genres vinden we fantastisch!

Oproep voor podiumadoptie
Op facebook hebben we er ook al aandacht voor gevraagd en dat doen we ook in
deze nieuwsbrief.
Onze oproep: Hengelose koren, adopteer een podium tijdens ons festival en zorg
dat het daar allemaal vlekkeloos verloopt. Zo help je met jouw zangroep mee aan
het voortbestaan van ons festival, want zonder vrijwilligers kunnen wij dit festival
niet organiseren. Wij bieden reclame voor jouw koor met jullie banner bij het podium
en naamsvermelding in het programmaboekje. Daarnaast is korting op het
inschrijfgeld mogelijk. Dus wat let je, meld jouw koor aan voor een adoptiepodium!
Voor meer informatie: info@amusing-hengelo.nl

Vrijwilligersplanning optimaliseren
Achter de schermen is met medewerking van de Universiteit Twente hard gewerkt
aan een nog betere manier om de vrijwilligersplanning te maken. Als studieopdracht
is de ingewikkelde planning voor alle taken van de vrijwilligers die niet als
podiumwacht worden ingedeeld heel erg verbeterd. Wij zijn er heel erg blij mee. Het
scheelt heel veel werk in de laatste dagen voor het festival. UT, bedankt!

TOT ZIENS OP 8 JUNI 2019
Anja – Henk – Henriëtte – Jasper – Kitty – Marcel – Pauline - Rob
Lees meer op onze website www.amusing-hengelo.nl / afmelden voor de nieuwsbrief:info@amusing-hengelo.nl

