Ledeninfo maart 2019
Vanuit het bestuur:
Het bestuur wil alle leden middels deze info op de hoogte houden van de gang van zaken binnen het koor,
diverse belangrijke data doorgeven, met het verzoek deze in uw agenda te noteren.
Het bestuur kijkt met voldoening terug op het Nieuwjaarsbuffet en de onlangs gehouden ALV, met daarin
de feestelijke huldiging van 4 koorleden: nogmaals van harte gefeliciteerd.
Het bestuur is erg verheugd dat Hannie Schuit vanaf september a.s. het bestuur komt versterken. Vanaf
deze plek: Van harte Welkom!
Binnenkort heeft het bestuur gesprekken met de groepshoofden en met de dirigent.
Zaterdag 6 april Oefenzaterdag in ’t Harde:
Het bestuur heeft er voor gekozen, om 2 x 90 minuten te repeteren.
Ere Lievonen is als repetitor aanwezig.
Programma:
Inloop
08.45 uur
Repetitie
09.00 – 10.30 uur
Pauze
10.30 – 11.00 uur
Repetitie
11.00 - 12.30 uur
Soep
12.30 uur
Voor koffie en thee wordt om 10.30 uur gezorgd.
Hammy Kostelijk regelt met enkele koorleden dat er om 12.30 uur soep kan worden genuttigd!
De onkosten voor deze dag zijn € 5,00 per persoon. Dit bedrag zal worden afgeschreven.
Zwarte koormappen:
Koorleden die een nieuwe zwarte Concert-map willen hebben kunnen intekenen op een lijst bij Helen Vane,
De map kost 9,50 ex verzendkosten. Helen inventariseert in maart en zij bestelt in april.
Kooropstelling en concertinfo:
De kooropstelling en de concertinfo voor het concert van 4 mei, worden binnenkort toegestuurd.
Belangrijke data:
Zaterdag 6 april
8.45 – 12.30 uur
Dinsdag 16 april:
20.30 – 22.00 uur
Dinsdag 23 april
19.45 – 22.00 uur
Dinsdag 30 april
18.45 uur – 22.00 uur
Vrijdag 3 mei
18.45 – 22.00 uur
Zaterdag 4 mei
19.15 uur aanwezig

Oefenzaterdag
In verband met Stille Week: start repetitie om 20.30 uur.
Vooraf geen koffie in de kerk.
Repetitie in ’t Harde met leden van het DKO
Repetitie in Elburg met Ere Lievonen
Generale repetitie in Elburg
Concert Elburg

Zomerreces:
23 juli tot en met 27 augustus.
Laatste repetitie met nazit en repetitor: 16 juli 2019. De repetities starten weer op dinsdag 3 september.
Belangrijke data na de zomer:
Za. 2 november 2019 oefenzaterdag EPE
Di 26 november 2019 repetitie Grote kerk Epe
Vr 29 november 2019 generale Repetitie EPE
Za 30 november 2019 CONCERT EPE

Roosters:
zie hiervoor onze website www.geldersoratoriumkoor.com
inlog leden: gok2014
Persoonlijke wijzigingen: Wijzigingen m.b.t. mailadressen, telefoonnummers enz. doorgeven aan onze secretaris
Helen Vane, tel. 0525-651871 of per mail : helenvane@geldersoratoriumkoor.com

