Nieuwsbrief – februari 2020
In deze nieuwsbrief is veel informatie te lezen over het Kaf van het Popkoren Sing & Swingfestival,
dat plaatsvindt in De Linde in Groesbeek op zondag 8 maart a.s.:
We gaan er vanuit, dat we met ongeveer 60 koorleden naar Groesbeek gaan. Maar…. familie
en vrienden zijn ook van harte welkom; de toegang is gratis. Er wordt nog een aparte mail
verstuurd om het vervoer per auto te coördineren.
Elf popkoren hebben zich ingeschreven, die tegen elkaar in het strijdperk treden, waarbij elk
koor 25 minuten de tijd krijgt om de sterren van de hemel te zingen voor een jury. Ieder
koor levert zelf twee juryleden, zodat we volgens het “songfestivalprincipe” elkaar punten
gaan geven, behalve bij het eigen optreden.
Daarnaast krijgen alle koren de gelegenheid een tweede optreden zonder jury te verzorgen
in een andere zaal.
Het slotonderdeel is een swingende discoparty. Samen zingen wordt samen swingen!
Het totale programma ziet er als volgt uit:
12.00 uur
Ontvangst
12.30 uur
Aanvang wedstrijd
17.30 uur
Swingende afterparty
18.30 uur
Prijsuitreiking
19.00 uur
Sluiting
Hoe laat wij precies aan de beurt zijn, horen we in de week van Carnaval. Alle koorleden
worden verzocht in zwarte kleding te komen (inclusief zwarte schoenen). Voor oranje
accessoires wordt gezorgd.

Overig nieuws:
Wij willen jullie er attent op maken, dat op 19 maart na de pauze onze jaarvergadering
gehouden wordt. Jullie ontvangen nog een aparte uitnodiging per mail.
De afgelopen tijd hebben we afscheid moeten nemen van Rianne van Geloven, Nori
Oosterbaan, Ans van Berkel, Mariëlle van Lankveld, Sjan van der Pas en Ellen Schouenberg.
Ook hebben we Mark van Nuland en Helen van Grunsven als nieuw lid mogen begroeten. We
hopen nog veel muzikale noten met ze te kraken!
Tenslotte wensen we iedereen:

Unne goeje Carnaval. Maokt dur un skon fisje van !!!
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Christel
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