KOORREIS ESTLAND GAAT DOOR
Beste Collega zanger/es
Je hebt je ingeschreven voor de Estland Koorreis en ja...... die gaat door!
We gaan er met zijn allen een waar FEEST van maken. En . . .er is nog steeds ruimte voor nieuwe
zangers. Verspreid de flyer in je netwerk en vooral ook onder je collega zangstudenten ij je
zangleraar of lerares! Zet ook af en toe een berichtje op faceboek of twitter in het rond ...
De voorbereidingen zijn in volle gang , het is leuk om te zien hoe een eens geopperd plan nu echt
contouren krijgt.
Er is een organisatieteam geformeerd bestaande uit: Yvonne Kool, Marijke Gelauff (de kartrekkers)
en Hein Calis van het PKG en Ans van Spaandonk en Clement van der Ven van het ZNCK.
Van alle vorderingen wordt je via een Nieuwsbrief op de hoogte gehouden. Ga dus af en toe naar de
site en volg via de Nieuwsbrief de vorderingen.
Daarnaast hebben we voor alle vragen en ideeën een apart mailadres aangemaakt nl:
koorreis@projectkoorgelderland.nl Als je dus vragen hebt of een mooie gedachte hebt over de reis
naar Estland stuur die dan naar dit mailadres. Je mail komt rechtstreeks bij het organisatieteam
binnen.
En...fantastisch..we hebben een repetitielocatie gevonden die voor ieder ongeveer evenveel reistijd
vraagt en wel in Perron 3 Hoff van Hollantlaan 3 5243 SR Rosmalen, direct naast het station gelegen
en zowel vanuit Tilburg als Arnhem/Nijmegen goed bereikbaar. Er zijn veel vrije parkeerplaatsen.
Omwille van de voortgang hebben we aan ieder van jullie nog een paar vragen. Graag zo snel
mogelijk beantwoorden! Met name de vraag welke muziek je wel/niet hebt heeft SPOED, dan
kunnen we op tijd het juiste aantal bestellen. Stuur je antwoord liefs per ommegaande naar ons
mailadres: koorreis@projectkoorgelderland.nl
Dit zijn onze vragen:
1) Muziek: geef aan welke muziek je wel of niet hebt:
 Puccini: Messa Di Gloria (Ricordi) wel/niet
 Pärt : Salve Regina (Universal Edition) wel/niet
 Saint Saens: La Nuit (Durand) wel/niet
 Wil je opgeven welke stemsoort (hoog of laag) je in je eigen stemgroep zingt?
2) Verblijf : je hebt bij je inschrijving opgegeven of je op een 1 of 2 persoonskamer wilt
 Wil je ons laten weten met wie je bij voorkeur een kamer wilt delen?
 Bij de kamerindeling zullen wij ieders wens zoveel mogelijk honoreren.
3) Voor de vlucht hebben we nog wat persoonlijke gegevens nodig, daarover komt t.z.t. nader
bericht.

Luister alvast weer een keer naar de Messa Di Gloria........zó mooi! WIJ hebben er zin in!
Hartelijke groet,
Yvonne en Marijke
NB. Enkelen zullen nog persoonlijk benaderd worden om 31 oktober in de middag te komen voor een
auditie.
Ook bij dit project geldt de regel dat wie afzegt geen restitutie krijgt van een reeds gedane betaling.
Wie moet afkaken door een negatieve auditie krijgt, na aftrek van de reeds gemaakte kosten, een
bedrag teruggeboekt.

