
 

juli 2022 

Ook zo genoten? 

Op zaterdag 11 juni mochten we weer en wat hebben we genoten. Genoten van alle 

mooie koorzang,  het enthousiasme van de zangers en zangeressen, de vrolijkheid 

en het plezier van en voor de deelnemers en niet te vergeten het publiek. HEERLIJK! 

Gelukkig hebben we de foto’s nog. Kijk snel op onze site, daar is een selectie te 

vinden. Dus, zoals al aangekondigd: volgend jaar weer. Om precies te zijn op 

zaterdag 3 juni 2023. Dan is de 16e editie van Korenfestival Amusing Hengelo.  

 

De inschrijving is geopend 

In deze tijd van het jaar gaan de meesten gedachten uit naar vakantie, misschien 

een reis maken, leuke dingen doen met familie, vrienden of nu nog onbekenden of…. 

nadenken over de activiteiten van jouw koor voor het volgende jaar. Dat komt goed 

uit, want wij hebben de inschrijving voor het volgende festival al weer geopend. Via 

onze site www.amusing-hengelo.nl kun je de inschrijving doen.  

 

 

Nieuw in 2023 

Koren kunnen  nu hun voorkeur aangeven of ze: 

• alleen binnen 

• alleen buiten 

• of zowel binnen-als buiten op willen treden. 

Let wel, het gaat om een voorkeur en geeft geen garantie. We zijn voor de 

uiteindelijke indeling afhankelijk van het aantal koren én de grootte daarvan. We 

hopen hiermee nog meer variatie in de deelnemende koren en genres te krijgen.  

 

De verbouwing van de binnenstad is in 2023 klaar..  

De binnenstad van Hengelo wordt verbouwd. Dat hebben we op 11 juni bij de 15e 

editie van Korenfestival Amusing Hengelo allemaal gemerkt. Dat viel niet te 

voorkomen. Wat ons betreft heeft dat overigens de pret niet gedrukt. Volgend jaar 

in 2023 moet het allemaal afgerond zijn en kunnen we gebruik maken van een 

grotendeels  vernieuwde binnenstad. Kijk vast een beetje vooruit op Hengelo.nu hoe 

het er straks uit zal zien en bedenk hoe gaaf het is daar met jouw koor te kunnen 

optreden.  
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