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Wij zijn er klaar voor! 

Het was wel weer even puzzelen, maar de planningen zijn klaar. Zowel voor de koren als voor 

de vrijwilligers. Iedereen weet inmiddels hoe laat hij of zij waar moet zijn en wat te doen. 

Alle contactpersonen van de koren hebben een mail ontvangen met daarin de optreedtijden 

en de locaties en op www.amusing-hengelo.nl/ is het programma natuurlijk ook te vinden.  

 

Corona 

Het is misschien overbodig te melden, maar toch: voor ons festival gelden geen beperkende 

maatregelen meer die met corona te maken hebben. Wel vragen we iedereen elkaar met 

wederzijds respect te benaderen. Daarvan weten wij overigens dat onze deelnemers en 

bezoekers dat altijd al deden.   

 

Hengelo verbouwt.  

Het is niet bij iedereen bekend, maar Hengelo verbouwt het centrum en dat gaan onze 

deelnemers en bezoekers merken. Dat valt helaas niet te voorkomen. Wij hebben geprobeerd 

de podia zo te verdelen in het centrum dat de ‘hinder’ zo min mogelijk is. En…. zoals bij elke 

verbouwing: het moet eerst slechter worden voordat het beter wordt. De grootste bouwput 

is het Marktplein en de aanliggende straten hebben daar natuurlijk ook hinder van. Wij zijn 

er van overtuigd dat het wel heel mooi gaat worden. Voor een indruk  hoe het er uit gaat 

zien, kijk dan even op Hengelo.nu. 
 

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 slot 

Wij schreven het al eerder: wij hebben er heel veel zin in. Alles is geregeld voor een mooi 

korenfestival. Hopelijk wordt het een mooie dag met een Amusing-zonnetje. Een mooie dag 

die we kunnen afsluiten met een gezellige after party op het nieuwe evenementenplein: het 

Burgemeester Jansenplein (plein voor het stadhuis). Vanaf +/- 17.15 houden we, na de 

prijsuitreiking van de Amusing A Capella Battle, onder aanvoering van het duo Double6 ons 

meezing festijn, de SING ALONG.  

Tot ziens op 11 juni 2022! 

 
Anja – Henk – Henriëtte – Jasper – Kitty – Marcel – Pauline - Rob 

Lees meer op onze website www.amusing-hengelo.nl 
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