
> INFORMATIE < 

KorenFESTIVAL HOEK van HOLLAND 2022 
• Het Korenfestival Hoek van Holland 2022 wordt bij leven en welzijn georganiseerd op za-

terdag 18 juni! Het festival begint ’s middags en duurt tot ’s avonds ca. 22.30 uur (afhanke-

lijk aantal deelnemende orkesten); 

• De organisatie is in handen van “St. Muziekdag Hoek van Holland”; 

• De locatie is het Huis van de Wijk “De Hoekstee”, Mercatorweg 50 te Hoek van Holland; 

• Deelname staat open voor koren, die minimaal uit 12 zangers bestaan; 

• Elk koor krijgt circa een half uur om op te komen, op te treden en het toneel weer te verla-

ten. Stem uw repertoire incl. presentatie dus af op ongeveer 25 minuten; 

• De inschrijving sluit op 28 mei 2022! Opgeven kan vanaf 1 maart. 

• De beoordeling vindt plaats door twee vakkundige juryleden, verbonden aan een van de 

Nederlandse conservatoriums; 

• U dient bij aankomst alle partituren van de koorwerken in tweevoud te overhandigen aan 

de organisatie. Eventuele uitleg over noodzakelijke veranderingen in de partituur of ander 

belangrijke informatie voor de jury dient u opschrift erbij te voegen; 

• Ieder koor krijgt naast het juryverslag ook een aandenken aan het festival; 

• Uiterlijk 28 mei ontvangen wij van u het te spelen repertoire in de juiste volgorde, met 

daarbij vermeld de componisten en eventuele arrangeurs/bewerkers van de muziekstuk-

ken (het mag ook eerder!); 

• Om in te zingen zal een speciale ruimte beschikbaar zijn, die volgens een door ons samen-

gestelde rooster gebruikt kan worden; 

• De inschrijfkosten bedragen voor € 40,00 per koor en dit bedrag dient vooraf overgemaakt 

te worden naar rekeningnr.:  NL73 RABO 0342 9608 65 t.n.v. ‘St. Muziekdag Hoek van Hol-

land’ en vermeld daarbij de naam van het koor; 

• Koorleden kunnen gratis de concertzaal in, maar dat geldt helaas niet voor de trouwe aan-

hang. De entreeprijs voor de gehele dag is vastgesteld op € 3,50 per persoon; 

• Er staat een vleugel voor het podium en daarnaast is er ook een drumstel en zijn er mu-

ziekstandaards en een geluidsinstallatie(zie ook inschrijfformulier); 

• Het inschrijfformulier is te downloaden van de website van de Eerste Hoekse Accordeon 

Vereniging: www.ehav.nl/activiteiten/.  Hier vindt u in de loop van de tijd indien nodig meer 

informatie; 

• Wil je analoog een inschrijfformulier en/of meer informatie ontvangen dan kan je dat op-

geven aan de secretaris van de stichting Johan Schot e-mail: jpschot@upcmail.nl, bellen 

mag natuurlijk ook 0174 – 385001. 

 

                 

Enkele foto’s van het Korenfestival HvH 2019  
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