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Datum : 14 juni 2021          Betreft : uitnodiging Korenfestival HvH 2021. 

 

Aan: Besturen van de koren in Nederland 

 

Beste koorvriendinnen en -vrienden, 

 

Zoals in de mail van januari jl. reeds gemeld waren wij vanwege corona weer 

genoodzaakt om het Korenfestival uit te stellen naar zaterdag 20 november 

2021. Daar er nog steeds onzekerheden zijn hoe het straks na de vakantie gaat 

lopen qua besmettingen ed. Het kan zomaar zijn, dat we moeten beslissen om er 

dit jaar helemaal van af te zien. Uw antwoord op de vraag gesteld in de mail zal 

daar in mee wegen(verzonden aan koren al eerder meededen – JS). Wij hopen begin 

september te laten weten of het festival definitief doorgaat, alleen een eventuele 

nieuwe coronagolf in de loop van het najaar kan dan nog roet in het eten gooien.  

 

Wat wel ongewijzigd blijft is de locatie: het Huis van de Wijk “De Hoekstee” aan 

de Mercatorweg 50 te Hoek van Holland. De tijd van aanvang is nog niet be-

paald, want wij als organisatie houden bij de inschrijving rekening met de wen-

sen van de verenigingen en met het aantal aangemelde koren. Terugblikkend op 

de voorgaande festivals zal het tijdstip van aanvang wel liggen zo rond de klok 

van 13.00 uur en we eindigen meestal om 22.30 uur. 

  

Daar Rotterdam inmiddels het uitgestelde Eurovisiesongfestival 2020 met verve 

georganiseerd heeft en wij u vorig jaar al gevraagd hadden om een oud nummer 

van het songfestival ten gehore te brengen, zouden wij het op prijs stellen, dat 

als het festival doorgaat - als een soort echo – het door jullie reeds gekozen 

songfestivallied dit jaar ten gehore wilt brengen. Had u zich toen nog niet opge-

geven en wilt u nu wel deelnemen en wilt ook wel een oud winnend songfestival 

zingen, neem dan even contact met ons op om te voorkomen, dat er doublures 

ontstaan. 

 

Voor de goede orde dient u de volgende voorwaarden in acht te nemen: 

 

1. De inschrijving loopt vanaf medio september tot 30 oktober 2021. 

2. Inschrijven c.q. aanmelden van uw koor impliceert, dat u alle voorwaarden 

voor dit korenfestival accepteert. 



3. Plaatsing van de koren geschiedt - zonder uitzondering - op volgorde van 

aanmelding en daar houden wij ons zeer strikt aan om ‘Vriendjespolitiek’ te 

voorkomen. 

4.  De inschrijving is vanwege de gewijzigde exploitatie niet meer gratis, er dient  

     een inschrijfgeld betaald te worden van € 30,00. Dit bedrag dient u vooraf 

     over te maken op rekeningnr: NL73 RABO 0342 9608 65 o.v.v. "St.  

     Muziekdag Hoek v. Holland" en vermeld daarbij de naam van het koor! 

5.  Indien een vóór 28 oktober 2021 aangemeld koor zich na 6 november af  

     meldt, moet u te allen tijde de genoemde € 30,00 betalen, dit vanwege de  

     gemaakte kosten. 

6.  Elk koor of zanggroep dient uit minimaal 12 zangers te bestaan. 

7.  Bij het aantal van 16 koren/zanggroepen is in principe de maximale capa- 

     citeit voor één dag bereikt en stopt de inschrijving. Bij het behalen van meer  

     dan 16 inschrijvingen leggen wij  een zogenoemde ‘Reservelijst’ aan om   

     eventuele afmeldingen van koren te kunnen opvangen. 

8.  De intentie voor deze dag is genieten van elkaars zang en ideeën uitwisselen,  

     maar wij willen dat uw koor/vereniging er ook iets meer van opsteekt. Om  

     die reden stellen wij een jury aan op conservatoriumniveau, die rapport uit 

     brengt over de prestatie van elk koor. Ieder koor ontvangt, behalve een leuke  

     herinnering aan het korenfestival, op dezelfde dag nog een geschreven jury 

     rapport met positieve aanbevelingen. 

9.  U dient u bij aankomst alle partituren van de zangwerken, die volgens u     

     beoordeeld moeten worden, in tweevoud te overhandigen aan de organisatie.  

     Eventuele uitleg over noodzakelijke veranderingen in de partituur dient u op  

     schrift erbij te voegen; hiermee willen wij voorkomen dat de jury teveel  

     wordt lastiggevallen. 

10.  Alle koorleden kunnen gratis de concertzaal in, maar dat geldt niet voor uw  

       trouwe aanhang. De entreeprijs is voor de gehele dag is vastgesteld op  

     € 3,50 per persoon.  

   11.  Elk koor krijgt circa een half uur om op te komen, op te treden en het toneel  

          weer te verlaten. Stem uw repertoire en presentatie dus af op ongeveer 25  

          minuten optreden. 

   12.  Om in te zingen zal een speciale ruimte beschikbaar zijn, die volgens een   

     door ons samengesteld rooster gebruikt kan worden. 

   13.  Elk koor krijgt gelegenheid om zich om te kleden en eventuele zaken van     

waarde veilig op te bergen. 

   14.   De organisatie begeleidt elk koor vanaf de kleedruimte, naar de inzingruim- 

          te, naar het podium tot en met het weer verlaten van het podium. 

 15.   Door de organisatie wordt een professioneel drumstel ter beschikking ge- 

         steld, plus een gestemde vleugel, muziekstandaards en een geluidsinstal-           

         latie met een conservatorium geschoolde geluidsman. Bij eventueel  

         gewenst gebruik van de geluidsinstallatie (het afspelen van een geluidsdra- 

         ger bijv.) dient vooraf contact te worden opgenomen met ons, zodat wij uw  

         wensen in het draaiboek voor de geluidsman kunnen opnemen. Het is niet  

         toegestaan om de geluidsinstallatie door iemand van uw vereniging te laten  

         bedienen. Aanwijzingen en adviezen ter plaatse worden door de geluidsman  

         wel ter harte genomen. 

 16.   Bij aanmelding (via bovenstaand e-mail) dient u bijgevoegd inschrijfformulier  

         mee te zenden! Vul het formulier volledig in s.v.p., voorkomt weer onnodig  



         heen en weer gemail. Onder het kopje opmerkingen kunt u o.a. vermelden  

         als er gehandicapte koorleden zijn, die extra begeleiding of ondersteuning  

         behoeven. Ook andere zaken die in uw ogen voor het koor of de muzikale  

   begeleiding belangrijk zijn. Vergeet niet u voorkeurstijd van optreden te   

   vermelden. 

 17.   Uiterlijk op 6 november ontvang wij van u het te spelen repertoire in de  

         juiste volgorde, met daarbij vermeld de componisten, de arrangeurs en/of  

         bewerkers van de liederen (het mag ook eerder !).  

      18.   Het is de bedoeling dat elk koor zelf de presentatie doet. Maak daarom   

         een leuke en vooral korte presentatie en een beetje humor kan nooit kwaad. 

19.   Hang deze voorwaarden voor alle koorleden op een duidelijk zichtbare  

   plaats op in uw repetitieruimte wanneer u besloten heeft om mee te doen.  

   Wij maken teveel mee, dat de koorleden van toeten noch blazen weten en  

   dat is niet goed voor de betrokkenheid. 

 

Indien wij iets vergeten zijn, dan moet u dat ons maar kenbaar maken, want wij 

hebben de wijsheid niet in pacht en wij staan altijd open voor opbouwende kri-

tiek.  

 

Wij zien uw aanmelding met plezier tegemoet. 

 

Met een vriendelijke groet, 

namens de organisatie: 

Korenfestival Hoek van Holland 2021 

 

Johan Schot 

(secretaris St. Muziekdag HvH) 


