
Oproep Projectleden Jubileumconcert! 
 
In de aanloop naar ons 40 jarig jubileum dat we op 27-28  oktober 2023 vieren met een 
jubileumconcert en een gezellige jubileum-afterparty, zoeken we per direct projectleden om ons 
koor te versterken. 
Als je zin hebt om het komende jaar met ons mee te zingen en te ervaren hoe gezellig het is bij 
het Kleine Holte Koor dan is dit je kans! 
 
Ben je een ervaren koorzanger en ben je een hoge sopraan, bas, bas-bariton of tenor? 
Word projectlid en kom zingen bij het Kleine Holte Koor! 
 
Het Kleine Holte Koor heeft diverse meerstemmige licht klassieke koorwerken uit de 17e tot 21e 
eeuw geselecteerd.  
Je kunt vrijblijvend een paar repetitieavonden bijwonen, luisteren en meezingen. Wanneer je ons 
van te voren een berichtje stuurt, dan zorgen wij ervoor dat er iemand is die je ontvangt.  
Kun je noten lezen, dan is dit praktisch maar het is niet noodzakelijk. 
 
Vooralsnog repeteer je elke maandagavond, van 20.00 uur tot 22.00 uur  
Er wordt daarnaast gevraagd om, net zoals onze vaste koorleden, thuis te oefenen. Hiervoor stelt 
het Kleine Holte Koor oefenfiles ter beschikking of een verwijzing naar een muziekbestand. 
Voor elk concert, ook voor ons jubileumconcert, worden extra repetities of koordagen 
georganiseerd. Deze worden tijdig aangekondigd, o.a. per e-mail en op de ledenpagina van onze 
website..  
 
Hoe word je projectlid? 

 Je neemt contact op met ons ledensecretariaat: Brigitte Beving, tel. 06-53736833 of e-mail: 
info@kleineholtekoor.nl.  

 Na één of enkele keren luisteren en meezingen neemt de dirigent een stemtest af, waarbij 
bepaald wordt in welke stemgroep je stem het beste tot zijn recht komt.  

 Projectleden betalen € 75.00 t/m het Jubileumconcert op 27/28 oktober 2023. De bladmuziek 
ontvang je van het koor in bruikleen.  

 Repetities: iedere maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de aula van het Panora 
Lyceum, Holterweg 121 in Doetinchem.  

 Vrij parkeren op de parkeerplaats van de school. 
Openbaar vervoer: Trein- en busstation op 5-10 minuten loopafstand. 

 

 
 
 

mailto:info@kleineholtekoor.nl

	Oproep Projectleden Jubileumconcert!

