
 

 

 

 

 

De Bond van Koren in Drenthe bestaat dit jaar 100 jaar!  

Op zaterdag 1 oktober 2016 viert De Bond van Koren haar 100-jarig bestaan. Binnenkort wordt u 

geïnformeerd over de manier waarop wij dat, samen met u en uw leden, willen gaan vieren.  

Voor één onderdeel van het programma vraag ik uw medewerking. Wij willen heel graag ter ere van 

dit jubileum een projectkoor oprichten, dat op zaterdag 1 oktober ’s avonds op zal treden in theater 

De Nieuwe Kolk te Assen.  

De wetenswaardigheden over het op te richten projectkoor:  

 

Voor wie 

Iedereen die lid is van een koor dat aangesloten is bij De Bond van Koren kan deelnemen.  

Waar 

Er zal op vijf zaterdagen gerepeteerd worden in De Trefkoel in Gasselte. 

Dirigent  

Het koor staat onder leiding van Marco Warta.  

Repertoire  

Uit alle genres zal een nummer (wij zorgen voor de partituren) gezongen worden:  

 Het Bondslied 

 Drents  

 Sound of Music (samen met leden van kinderkoren)  

 Don’t stop me now 

 Sing, sing, sing 

Wanneer?  

Voor de zomervakantie zal er, voor de middag, geoefend worden op:  

 Zaterdag 25 juni 2016 

 Zaterdag 2 juli 2016 

 Zaterdag 9 juli 2016 

Na de vakantie zal er geoefend worden op:  

 Zaterdag 10 september 2016 

 Zaterdag 17 september 2016 



Als reservedatum noteren we zaterdag 24 september. Op 1 oktober zal een generale repetitie 

plaatsvinden in theater De Nieuwe Kolk te Assen.  

Kosten  

Deelname aan het projectkoor is gratis, maar men dient de versnaperingen in De Trefkoele zelf te 

betalen.  

Voorlopige opgave 

Opgave kan voor 1 april 2016 via admin@bvkid.nl Vermeld in de mail:  

 Naam; 

 Van welk koor u lid bent; 

 Stemsoort (sopraan, alt, tenor, bas); 

 E-mailadres. 

Procedure 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen per stemsoort zal de dirigent, Marco Warta, een besluit 

nemen over het totaal aantal zangers voor het projectkoor. Er moet vanzelfsprekend een goede 

balans in het koor komen qua stemmen.  

Daarnaast zal de inschrijving plaatsvinden op basis van het aloude gezegde: ‘wie het eerst komt, wie 

het eerst maalt’. 

Definitieve aanmelding 

Zo spoedig mogelijk na 1 april hoort u of u definitief bent aangemeld voor het projectkoor.  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Wietske Gijlers – Meier (secretaris)  

Frankrijklaan 6 

7761 HL Schoonebeek 

T 0524 532306 

E admin@bvkid.nl 
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