
	

 
Beste koorleden, 
 
Een infobrief! Handig voor een aantal zaken die we nog zouden terug 
koppelen naar jullie vanuit het bestuur, maar ook vooruitkijkend naar 
dingen die komen gaan J 
 
EERSTVOLGENDE OPTREDEN: 23 JUNI – zomerSTART! Hank 
“In het kort: ZomerSTART is een evenement wat jaarlijks rond het begin 
van de zomer wordt gehouden. Het achterliggende idee is om met 
soortgelijke koren (Popkoren) een avondvullend programma neer te 
zetten in ’t Uivernest in Hank. We organiseren dit nu voor de derde keer 
en telkens is het een bijzonder leuk samenkomen van koren uit de 
regio. In ongeveer 2 uren treden 5 koren op en geven elkaar en het 
publiek (450 bezoekers, inclusief koorleden) het beste wat popkoren te 
bieden hebben.” 
 
Wat we gaan zingen: 

• Just give me a reason 
• Scarborough Fair/Sound of Silence 
• California Dreaming 
• Perhaps Love 
• So Strong 
• Bohemian Rhapsody 
• Bui Doi 

 
Het programma van deze avond ziet er als volgt uit: 

1. (20:00) Opening Con Forza & Kids 
2. (20:05) Con Forza Kids 

3. (20:25) Theaterkoor Phonè 
4. (20:45) Tienerkoor Amee-Zing 

Pauze 

5. (21:15) Cantzoni 
6. (21:35) Con Forza 

7. (22:00) Gezamenlijk optreden (You're the voice) 

De zitplaatsen in de zaal zijn voor betalende bezoekers. Kaartjes zijn 
aan de deur te koop maar ook online (https://www.con-forza.eu) 
 
OVERIGE DATA 2018 

• 25 Juni 2018   Laatste repetitie voor zomervakantie 
• 1 Juli 2018    Afsluiting seizoen – bbq bij Wil!! 
• 20 Augustus 2018  1ste repetitie na de zomervakantie 
• 29 September 2018 Festival KOM @ Oosterhout 
• 16 December 2018  Winterfair @ Zevenbergschen Hoek 



	

 
KLEDING! 
Al lange tijd werd er door jullie gevraagd of we niet eens ‘iets anders’ 
konden doen met onze kleding. Zodoende hebben we besloten om 
tijdens Den Hoek Leeft eens iets anders te gaan proberen en kijken of 
dat leuk past bij elkaar. De meningen hierover zijn nog wat verdeeld, 
maar we willen natuurlijk niet gelijk alweer het nieuwe idee afkappen. 
Daarom aan jullie de vraag om voor aankomende zaterdag (Hank) 
nogmaals in het blauw met wit te komen! 
 
Wat? Blauw & witte tinten. Blauwe, witte of spijkerbroek, blauwe top of 
blouse of witte top of blouse en bij kouder weer een vestje of jasje daar 
boven. Mogen verschillende tinten zijn, zolang ze maar echt alleen 
blauw & wit zijn! 
 
Graag vragen we jullie wel wat meer te kijken naar de kleuren 
(donker)blauw en wit. Laten we zorgen dat we wel als een geheel het 
podium op gaan! Tijdens Den Hoek Leeft oogde het heel rommelig en 
dat is zonde… 
 

 
 
BARBECUE 1 JULI 
 
Op 1 Juli a.s. wordt er weer een barbecue gehouden voor alle 
koorleden (& aanhang) bij Wil & Rina thuis. We zijn van harte welkom 
vanaf 17 uur. De barbecue is gratis voor leden, en voor partners wordt 



	

een kleine bijdrage van € 10,- gevraagd. Deze mag je voldoen a 
contant bij Johan/Elise, of via bank 
 
Sommige leden hebben al aangeboden iets te willen maken voor de 
barbecue, dit moedigen we alleen maar aan! Wil jij ook iets 
maken/meenemen voor de barbecue dan heel graag J Laat dit even 
weten via de mail zodat we een idee hebben wie wat meebrengt en 
dit evt. op elkaar kunnen afstemmen… 
 
Opgeven voor de barbecue graag voor 26 Juni 2018 via 
elisevantol@gmail.com (of app, 06-46191335) 
 
We hopen jullie hiermee weer even voldoende op de hoogte te 
hebben gebracht van diverse lopende zaken rondom het koor. Voor 
vragen kunnen jullie natuurlijk altijd appen of mailen! 
 
Groetjes namens het bestuur! 


