Ledeninfo oktober 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 concertdata doorgeven, met het verzoek deze in uw agenda te noteren.
Zaterdag 2 november 2019 Oefenzaterdag in Grote Kerk te EPE:
Het bestuur heeft er voor gekozen, om 2 x 90 minuten te repeteren.
Ere Lievonen is als repetitor aanwezig.
Programma:
Inloop
8.45 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.
Kooropstelling en concertinfo:
De kooropstelling en de concertinfo voor het concert van 30 november, worden binnenkort toegestuurd.
Op de repetitie-zaterdag repeteren we in concertopstelling.
PR, Posters, Flyers en Kaartverkoop:
In oktober worden de kaarten voor het concert uitgedeeld. Graag minstens 4 kaarten per persoon verkopen. Posters
en flyers kunnen meegenomen. Het spreekt vanzelf dat er veel posters in Epe zullen worden opgehangen.
Advertenties kunnen worden opgenomen in het programmaboekje: doe uw best hiervoor!!
Voor privé personen, middenstanders, bedrijven , voor iedereen die ons koor wil sponsoren, zijn er formulieren
verkrijgbaar bij onze penningmeester Helen Vane.

Kleding:
Heren: zwart pak, wit overhemd, zwarte vlinderstrik en (uiteraard) zwarte sokken/schoenen.
Dames: Knie- of enkellang zwart, inclusief zwarte panty’s.
Lange mouwen, geen opzichtige sieraden, geen sjaals in andere kleuren dan zwart.

Muziek en partituur:
Zorg dat de omslag van de muziekmap zwart is.
Belangrijke data:
Zaterdag 2 november 2019
8.45 – 12.30 uur

Oefenzaterdag Epe

Dinsdag 26 november
18.45 uur – 22.00 uur

Repetitie in Epe

Vrijdag 29 november
18.45 – 22.00 uur

Generale repetitie in Epe

Zaterdag 30 november
19.00 uur aanwezig

Concert Epe

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

