Nieuwsbrief – mei 2019

➢ We zijn met zijn allen hard aan het repeteren voor de proms “Aurora ontmoet…”, waarbij we
extra hulp krijgen van Delian voor het instuderen van “High Cathedral”.
➢ Aan het repertoire voor de uitvoering wordt nog gesleuteld. Dirigent Jesse is nog
arrangementen aan het herschrijven. Dit zullen grotendeels nummers zijn die wij al op ons
repertoire hebben. Mogelijk komen er nog 2 nieuwe nummers bij.
➢ De repetitiedagen en –tijden staan op onze website. De precieze tijden op 25 en 26 oktober
zijn nog niet bekend. Zeker op 26 oktober worden we ruim voor aanvang van het optreden
verwacht. Nog niet iedereen heeft zijn / haar aanwezigheid bij de repetities met Aurora
ingevuld. Zouden diegenen dat zo snel mogelijk willen doen?
➢ De kaartverkoop van “Aurora ontmoet…” start medio mei. Zodra hierover meer bekend is,
zullen we dat met jullie delen.
Tenslotte de overige nieuwtjes:
WIST U DAT……
Ad Somers z’n bus ingeruild heeft tegen ’n personenwagen? Maar dat hij speciaal voor Enjoy
een andere bus met laadplateau gekocht heeft om voor onze repetities toch alle spullen in De
Ketel te krijgen? Wat zouden we zonder je moeten, Ad!! ☺.
We de afgelopen maanden helaas afscheid hebben moeten nemen van Annet Vermeulen en
Brigitte Gevers? Gelukkig kunnen we Ton Braks en Ton Visschers verwelkomen in ons koor!
Veel zangplezier toegewenst!
We inmiddels de eerste vergadering van het nieuwe bestuur gehad hebben, waarbij o.a. de
punten van de afgelopen jaarvergadering aan de orde zijn geweest? Zo zijn we bezig met de
aanschaf van een plateau, zodat Henny goed zichtbaar is bij de repetities.
Een ander punt is het registreren van de aanwezigheid van leden. We hebben bij binnenkomst
in De Ketel rechts op de bartafel een lijst neergelegd, en vragen jullie zelf je aanwezigheid aan
te vinken. Op dezelfde lijst kun je je ook afmelden voor een repetitie.
Met muzikale groeten,
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