Nieuwsbrief KNZV Mannenkoorfestival 2020

Dit is de tweede nieuwsbrief over het op 19 september in Zeist te houden KNZV Mannenkoorfestival. Het is
de bedoeling dat de deelnemende koren met regelmaat via een nieuwsbrief op de hoogte worden
gehouden van de voortgang van de organisatie van het festival.

Doel van het festival
Het doel van het korenfestival is om koren de gelegenheid te geven op te treden voor een groot en
aandachtig publiek, naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren en om een gezellige dag te hebben.
Daarnaast is het een gelegenheid om de mannenkoorzang onder de aandacht van een zo groot mogelijk
gehoor te brengen.

Mannenkoorfestival commissie
Het organiserend comité bestaat momenteel uit:
Harry van der Mark
• Projectplan, begroting en rekeningen
• Subsidieaanvragen
• Vergunningen aanvragen
Wim den Heijer
• Contacten met Gemeente Zeist
• Contacten met plaatselijke koor
• Organisatie hand- en spandiensten
Henk Bijvank
• Contacten met deelnemende koren
• Inschrijvingen en programmering
• Beoordeling
• Dagafsluiting
Fons van Tol
• Podia
• Geluidsinstallatie

Organisatie
•

•
•

Er is voor gekozen om het mannenkoorfestival in de open lucht te houden. Voor deze optie is
gekozen omdat er in het centrum van Zeist onvoldoende overdekte locaties op loopafstand van
elkaar beschikbaar zijn en ook om een zo groot mogelijk publiek te trekken en de drempel om te
komen luisteren zo laag mogelijk te houden.
Gezien het aantal deelnemende koren zijn er 5 podia nodig. Deze zullen overdekt zijn en voorzien
van geluidsinstallaties met ook op het koor gerichte luidsprekers om zo het nadeel van zingen in de
openlucht zo veel mogelijk op te heffen.
Vanwege de buitenlucht en de geluidsversterking is gekozen om voor de begeleiding gebruik te
maken van een goede kwaliteit elektronische piano op elke locatie.

Deelnemende koren
•
•

Er hebben zich momenteel 25 koren opgegeven en dit is organisatorisch het maximum. Mochten er
nog aanmeldingen binnenkomen dan zullen deze in volgorde van binnenkomst op een wachtlijst
worden geplaatst.
De koren die zich hebben opgegeven zijn:
Almelo’s Mannenkoor
Asser Mannenkoor
Elster Mannenkoor
ENKA Mannenkoor Ede
Ettens Mannenkoor
Haarlemmermeers Mannenkoor Zang en Vriendschap
Horster Mannenkoor
Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap
Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor
Koninklijk Mannenkoor Die Haghe Sanghers
Koninklijke Zangvereniging Breda’s Mannenkoor
Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor
Lingewaards Mannenkoor Huissen
Mannenzangvereniging Internos Groenlo
Nijverdals Mannenkoor
Nijverdals Mannenkoor Ensemble
Stichts Mannenkoor Driebergen
Twents Capella Ensemble
Venray’s Mannenkoor
Vlaardings Mannenkoor Orpheus
Vocaal Ensemble De Troubadours
West Aleta Singers Terschelling
Zangvereniging Oranje
Zeister Mannenkoor
Zoetermeers mannenkoor

Kosten voor deelnemende koren
•
•

Er zijn voor de koren geen kosten verbonden aan deelname aan het korenfestival. De financiering
vindt plaats via een bijdrage van het KNZV en subsidie van de gemeente Zeist. Verder zal nog een
aantal instanties worden benaderd voor een bijdrage.
Alle door de koren gemaakte kosten zijn voor eigen rekening.

Ontvangst van de koren
•
•
•
•

De ontvangst van de koren zal vanaf 10:00 uur plaats vinden bij het Figi theater. Deze locatie is per
bus bereikbaar.
In het theater zal, indien gewenst, gelegenheid zijn om zich om te kleden. Voor eigen rekening is
koffie en thee verkrijgbaar.
De koren krijgen hier alle benodigde informatie en ook een begeleider die het koor de weg wijst
tijdens het festival. Alle locaties liggen op korte afstand van elkaar en zijn eenvoudig te voet
bereikbaar.
Nadat de bussen de zangers bij Figi theater hebben afgezet moeten deze op een aan te geven
plaats buiten het centrum geparkeerd worden.

Optredens:
•
•
•
•

Elk koor zal in de gelegenheid worden gesteld om 2 keer op te treden. De indeling van de optredens
zal worden gedaan door de organisatie, waarbij zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met
door de koren opgegeven wensen en beperkingen.
Een optreden duurt maximaal 30 minuten, inclusief het opstellen op, en het verlaten van het
podium.
Elk koor is geheel vrij in het samenstellen van het te zingen repertoire. Voor het samenstellen van
het programmaboekje zullen de koren gevraagd worden om de te zingen werken van tevoren op te
geven.
Het programma begint om 11:00 uur en zal zonder onderbreking doorlopen tot 16:30 uur.

Jurering
•
•
•

Aan het festival is geen competitie verbonden. Wel kunnen de koren, die dit wensen, beoordeeld
worden door een deskundige jury. Deze koren ontvangen dan na afloop een juryrapport met
constateringen en aanbevelingen.
Binnenkort zullen de koren gevraagd worden of ze gebruik willen maken van deze dienst.
Een koor dat beoordeeld wordt dient van tevoren de partituren van de te zingen werken in
tweevoud op te sturen.

Slotmanifestatie
Het korenfestival zal worden afgesloten om 16:30 uur met:
• Toespraak voorzitter KNZV
• Het gezamenlijk zingen van Landerkennung van Grieg door alle aanwezige koren.
• Verslag van de bevindingen van de jury
• Community-singing door alle aanwezigen onder leiding van een koor.

Informatie en vragen
Voor nadere informatie en vragen over het korenfestival kunt u contact opnemen met Henk Bijvank via
telefoon 06-27005391 of de mail h.bijvank@wxs.nl

