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De inschrijving is gesloten – we zijn met 60 koren! 
Het was voor ons best een beetje spannend. Na 2 jaar corona-beperkingen met 
alle narigheid van dien, was het afwachten hoeveel enthousiaste zangers en 

zangeressen naar Hengelo willen komen. Wij vinden het geweldig dat 60 koren 
mee gaan doen aan ons festival.  Al met al komen er dan een kleine 2000 

koorzangers en zangeressen de binnenstad van Hengelo overspoelen met hun 
zangkunsten. 
 

Wij hebben gezorgd voor 6 binnen- en 7 overdekte buitenpodia op leuke plekken 
in de binnenstad. Hoewel er momenteel veel verbouwd wordt in Hengelo denken 

we een goede verdeling te hebben gemaakt.  
 
Welk koor op welk podium gaat zingen? Dat zijn we nu aan het plannen. Altijd een 

enorme klus, maar gelukkig helpt een goed planningsprogramma daar bij. Met 
dank aan de Universiteit Twente. 

Zodra de planning klaar is krijgen de contactpersonen van de deelnemende koren 
bericht over tijd en locatie van de optredens. Wij plaatsen de planning natuurlijk 
ook op onze site.  

 

Oproep aan de deelnemers: neem je fans mee. 
Het duurt nog een paar weken, maar maak bij je fans alvast bekend dat jouw koor 
naar Hengelo gaat. Neem ze vooral mee op 11 juni! Hoe meer zielen hoe meer 

vreugde. In de planning proberen we de stad van 11.00 tot 17.00 ‘vol te pompen’ 
met muziek. Dat wil je ze toch niet onthouden? 
 

Burgemeester Jansenplein = nieuwe evenementenplein = locatie 

after party 
Hengelo heeft sinds kort een evenementenplein, het burgemeester Jansenplein. 
Dat is de locatie waar vanaf + 17.15 uur de after party is. Onder aanvoering van 

het duo Double6 houden we daar ons meezing festijn, de SING ALONG. Noteer het 
alvast in je agenda. 
Wij hebben heel veel zin in onze 15e editie en verheugen ons op een weerzien of 

een nieuwe kennismaking. We maken er samen een mooi feestje van.  
 

 

Tot ziens op 11 juni 2022! 
 
 
 

Anja – Henk – Henriëtte – Jasper – Kitty – Marcel – Pauline - Rob 
Lees meer op onze website www.amusing-hengelo.nl 

http://www.amusing-hengelo.nl/

