Nieuwsbrief mei 2019
De planning is klaar.
Het was een heel gepuzzel, maar de planning is klaar! Alle contactpersonen hebben ‘m
inmiddels ontvangen en gecontroleerd. De hoeveelheid koren, de verschillende behoeftes aan
techniek, de dirigenten en musici die bij meerdere koren actief; allemaal zaken waarmee
rekening gehouden moet worden. Ook de mogelijkheden en onmogelijkheden in de
binnenstad van Hengelo, door de renovatie van enkele straten, een plein, verbouwing
stadhuis en aanbouw stadskantoor speelden ons parten. Al met al heel wat hoofdbrekens.
Gelukkig is de klus weer geklaard!
Alle contactpersonen van de koren hebben een mail ontvangen met daarin de optreedtijden
en de locaties. Het reclame maken voor je eigen optreden en het inschakelen van de fans kan
nu beginnen. We zetten de planning natuurlijk ook online op onze site www.amusinghengelo.nl

Oproep voor vrijwilligers
Iedereen weet dat we allerlei hulp op de festival-dag goed kunnen gebruiken. Je aanmelden
om dan naast zingen ook je handen uit de mouwen te steken voor het festival kan nu al via:
https://amusing-hengelo.nl/vrijwilligers/algemeen/. Vele handen maken immers licht werk.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met vrijwilligers@amusing-hengelo.nl.

Nieuwe outfit voor podiumwachten
Voor de podiumwachten hebben we een nieuwe outfit geregeld: een Korenfestival AmusingHengelo-hesje in de bekende gele Amusing-Hengelo kleur. Goed herkenbaar voor iedereen.
Minder warm en geen ‘omkleed-partijen’ meer. De bekende T-shirts blijf je tegenkomen bij
de vrijwilligers met andere taken.

Blij met nog een sponsor
In onze vorige nieuwsbrief hebben we het ook al gemeld: zonder sponsoren en subsidie is
Korenfestival Amusing Hengelo, waar zoveel zangers, zangeressen, musici én niet te vergeten
bezoekers plezier aan beleven, niet mogelijk. We zijn heel blij dat we nog een toezegging
kunnen melden: Lokaal Fonds Hengelo (voorheen Dr. Fuldauerstichting) heeft ons
aangemerkt als een speerpunt-project. Dat betekent dat we met ingang van 2019 de
komende 3 jaar een bijdrage van hen ontvangen. Wij zeggen: “dank voor deze waardering”.

Privacy
Even voor alle duidelijkheid. Zoals ook in onze spelregels en in ons privacy beleid op de site
staat wordt het door ons, tijdens het festival gemaakte beeld- en geluidsmateriaal alleen
gebruikt voor PR-doeleinden voor het festival. Door deelname aan Korenfestival Amusing
Hengelo ga je akkoord met het verspreiden hiervan.

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

