
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief  
 
Alphen aan den Rijn, 10 februari 2020 
 
Beste koren, 
  
Terugkijkend op een geweldig korenfestival in 2019 hebben wij een uitgebreide evaluatie gehouden. Alle feedback 
hebben wij besproken en voor zover het kan nemen wij suggesties mee in de organisatie van het komende 
evenement. En natuurlijk zitten wij ook zelf boordevol nieuwe ideeën. Kortom: Wij zijn alweer druk aan de gang met 
de organisatie van het Alphens Korenfestival, te houden op 9 mei a.s. 
Kortom: het kan alleen maar nog mooier worden! 
 
Nieuwe elementen  
 
Inspirerende locaties 
Dit jaar voegen wij enkele podia toe die eerder onbereikbaar waren. De 
Oudshoornse Kerk met haar prachtige akoestiek wordt toegevoegd aan 
het prachtige rijtje binnen locaties. 
Daarnaast hebben wij Avifauna bereid gevonden om een podium op te 
nemen. Hoe leuk is het dat de koren daar zullen zingen tussen de 
flamingo’s?  

 
 
Pontjes tussen diverse locaties 
Gesponsord door S.P. Abonneeservice uit Alphen aan den Rijn zullen er twee 
ponten heen en weer varen tussen de Swaenswijkplaats (locatie 
Maranathakerk), het Rijnplein, de Aarkade, de Oudshoornse Kerk en Avifauna. 
De koren en bezoekers kunnen gratis gebruik maken van deze ponten. En wie 
weet wordt één van de ponten omgedoopt tot podium. 
  
 

Wat blijft er? 
Wat blijft is dat er een gezamenlijke opening en een gezamenlijke afsluiting van het festival plaatsvindt. 
 
Opening van het festival 
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat Popkoor Vocalize uit Alphen aan den Rijn dit jaar bereid is om de opening 
van het festival te organiseren. Wij vragen de deelnemende koren zoveel mogelijk hierbij te zijn, een mooi moment 
om met elkaar de stemmen op te warmen en in te zingen. 
 
Slotmanifestatie in de vorm van een korenestafette 
Omdat dit vorig jaar heel succesvol was zullen wij ook dit jaar weer een korenestafette organiseren. Wij nodigen alle 
deelnemende koren uit om deel te nemen aan de korenestafette waarmee we het festival afsluiten. 
Om deze estafette te kunnen houden vragen wij aan alle koren om (bij voorkeur in een Excelbestand) het voor hen 
actuele repertoireoverzicht van het koor aan ons door te sturen. Deze moet voorzien zijn van de naam van de songs 
en uitvoerende artiesten. We gaan alle overzichten bij elkaar leggen en kijken of er koren zijn die dezelfde songs in 
het repertoire hebben en zullen op basis daarvan voor de deelnemende koren een song uitzoeken die zij voor het 
publiek gaan uitvoeren tijdens de slotmanifestatie. 
Ieder koor krijgt van tevoren te horen welk nummer voor hen gekozen is en hen wordt gevraagd de desbetreffende 
MP3 aan ons door te sturen.  
 
 



Hoe werkt de korenestafette in de praktijk? 
De deelnemende koren zullen gevraagd worden zich in kooropstelling rondom het hoofdpodium op te stellen. Koor 1 
wordt uitgenodigd zich op het podium op te stellen en koor 2 wordt gevraagd vlak voor het podium te komen staan, 
omdat zij als tweede koor het podium zullen bestijgen.  
Het te zingen nummer wordt aangekondigd waarna koor 1 voor alle aanwezigen zal optreden. Na afloop verlaat koor 
1 (vanaf de voorzijde gezien) rechts het podium en koor 2 bestijgt het podium vanaf de linkerzijde. Koor 3 stelt zich 
op vlak voor het podium. En zo gaat het door tot de koren aan de beurt geweest zijn.  
 
We kiezen nummers die door zoveel mogelijk koren gezongen worden, zodat iedereen lekker mee kan zingen. Voor 
de koren (en toeschouwers) die het nummer niet in het repertoire hebben vertonen wij de tekst op het grote 
videoscherm dat zich naast het podium bevindt. Zo kan iedereen lekker meezingen. 
 
Afhankelijk van het aantal deelnemende koren kan het nodig zijn dat wij de muziekbanden wat inkorten of 
bijvoorbeeld twee koren tegelijk vragen op het podium op te treden. Wij zullen de koren dit van tevoren laten 
weten. 
 
FINALE 
In de grote finale zingen alle koren met elkaar een swingende afsluiter: het Alphens korenfestivallied.  
Op deze manier maken wij er met z’n allen een onvergetelijk Korenfestival van en zetten het Rijnplein op zijn kop! 
 
Hulp gevraagd op 9 mei 2020 
Het organiseren van een festival van dit formaat heeft behoefte aan vrijwilligers die willen helpen opbouwen, de 
koren willen ontvangen op de locaties, de tijdsplanning in de gaten willen houden en de apparatuur op de 
verschillende podia. Wij verzoeken de deelnemende koren dingend om binnen de gelederen rond te vragen naar die 
kennis, vriend of dat familielid die graag een steentje bij wil dragen. Mail hiervoor naar: voorzitter@alkoren.nl 
 
Techniek 
Als organisatie zijn wij altijd op zoek naar sponsoren. Ook uw koor kan een steentje bijdragen door bijvoorbeeld een 
van de podia tijdens het festival van een geluidsinstallatie te voorzien en deze te bedienen. Die koren die op deze 
manier het festival willen sponsoren wordt verzocht om contact op te nemen met de penningmeester en krijgen dan 
als tegenprestatie hun deelnamebijdrage retour. Neem hiervoor contact op met André, tel. 06-38326821, 
penningmeester@alkoren.nl 
 
Globale specificatie van de benodigde geluidsinstallatie op de podia: 
Een mengpaneel waarop microfoons, een evt. laptop, digitale piano (en evt. apparatuur dat een koor meeneemt) op 
aangesloten kan worden, twee monitorspeakers, twee à vier geluidsboxen voor het publiek, vier richtmicrofoons op 
standaard, twee solomicrofoons, evt. een extra draadloze microfoon voor aankondigingen. 
 
De taken zijn op dit moment als volgt verdeeld: 
Voorzitter: Frans Lems 
Penningmeester: André Harts 
Secretaris: Ellen Post Uiterweer 
Communicatie met de koren: Joke en Ellen 
Persberichten, redactie website en Facebookpagina: Ellen 
Planning: André 
Fondsenwerving: Frans 
Techniek: André, Rinus Hoogervegt 
Ontwerp en onderhoud website: Martin Wedel. 
   
U ziet, aan ons zal het niet liggen, wij zijn op dit moment vol op stoom en hebben er alle vertrouwen in dat wij er 
samen met u een prachtig Alphens Korenfestival van zullen maken. Wij hopen u voor dit moment voldoende te 
hebben geïnformeerd en zullen u regelmatig via de website/Facebook of per mail op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen.  
 
Met muzikale groet,  
Frans, André, Joke en Ellen 


