
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief  
 
Alphen aan den Rijn, 3 november 2022 
 
Beste koren, 
 
Terugkijkend op een geweldig korenfestival in 2022 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 de negende editie het Alphens Korenfestival, te houden op 13 mei 2023. Kortom: het kan alleen 
maar nog mooier worden!  
De inschrijving is al geopend, dit kan via deze link: Inschrijving_AKF2023. Wij hebben gemerkt dat de koren weer 
staan te trappelen om mee te doen, de aanmeldingen stromen al binnen! 
 
Bestuur 
Tot voor kort bestond het bestuur slechts uit drie personen. Heel blij zijn we te kunnen melden dat wij versterking 
hebben gekregen. Karin Forma en Marcella van Veen gaan ons helpen met het organiseren van het Alphens 
Korenfestival.  
 
Wat doen we anders?  
Vorig jaar hebben we een aantal nieuwe elementen toegevoegd. Wij hebben enkele nieuwe podia toegevoegd, 
namelijk Avifauna, Oudshoornse Kerk en de bibliotheek.  De locaties Avifauna en de Oudshoornse Kerk lagen wat 
verder van het centrum en om het gemakkelijk te maken deze toch te kunnen bereiken hadden we twee ponten 
ingezet. Uit de evaluatie is gebleken dat de ponten als een leuke toevoeging werden gezien, maar de verbinding was 
te onbetrouwbaar, waardoor sommige koren zelfs in de problemen zijn gekomen om toch nog tijdig te kunnen 
zingen. Daarnaast had men het gevoel dat de twee nieuwe locaties er minder “bij hoorden” door de grotere afstand 
van het centrum. De locatie Oudshoornse Kerk werd op zich wel als een fijne locatie gezien door de koren die er 
gezongen hebben, maar werd minder bezocht door het publiek. Wij hebben besloten deze twee locaties te 
schrappen. 
Zingen in de bibliotheek bracht weer een andere uitdaging met zich mee. Uit de evaluatie kwam een wisselend beeld 
naar voren. Sommige koren waren enthousiast, andere waren minder enthousiast. Wij gaan in overleg met de 
bibliotheek om te kijken of wij de koren op een andere plek kunnen opstellen. 
 
Inspirerende locaties 
Wij blijven voortdurend op zoek naar inspirerende locaties en hebben in de zomer alweer een rondje gedaan door 
het centrum om te kijken of wij nog locaties kunnen toevoegen. Uit de vele mogelijkheden die er blijken te zijn 
hebben wij er enkele geselecteerd. Wij gaan nu kijken in hoeverre wij afspraken kunnen maken over de toevoeging 
van deze locaties. 
  
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 blij te kunnen melden dat een trouwe deelnemer aan ons festival Popkoor Scala 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 
Wij grijpen terug op een succesformule uit het festival van 2019. Wij deden toen een korenestafette die heel goed 
werd ontvangen. Wij nodigen daarom 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 de hieraan deelnemende koren om bij inschrijving een 
overzicht te geven van de 10 meest door hen gezongen nummers voorzien 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 slotmanifestatie een aantal (door meerdere koren gezongen) 
songs uitzoeken die zij voor en met de andere koren en het publiek op het Rijnplein gaan uitvoeren tijdens de 
slotmanifestatie.  
Van ieder gekozen nummer zal aan een van de koren gevraagd worden een MP3-bestand aan te leveren. Deze kan 
mogelijk iets afwijken van de uitvoering van andere koren die hetzelfde nummer zingen, maar de ervaring leert dat 
de koren ervaren genoeg zijn om hierop in te springen.  
We kiezen nummers die door zoveel mogelijk koren gezongen worden, zodat iedereen lekker mee kan zingen. Voor 
de koren (en toeschouwers) die de song niet in het repertoire hebben vertonen wij de tekst op het grote 
videoscherm dat zich naast het podium bevindt. Zo kan iedereen lekker meezingen. 
 
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! 
 
Gastheren/gastvrouwen gevraagd op 13 mei 2023 
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 een oogje kunnen houden op 
de apparatuur (of deze kunnen bedienen) op de verschillende podia. Wij hebben gemerkt dat het vinden van 
vrijwilligers een van de lastigste onderdelen is van de organisatie van het festival. Om die reden geven wij koren die 
het lukt om een of meerdere vrijwilligers mee te nemen voorrang bij de plaatsing op het festival.  
 
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. 
 
Podia en uitrusting 
De optredens zullen plaatsvinden op binnen- en buitenlocaties. De locaties variëren in capaciteit. Zij zijn geschikt 
voor grotere koren of juist kleinere koren. De kleinste (binnen)locatie is geschikt voor hele kleine gezelschappen 
bestaande uit maximaal 15 personen. De overdekte buitenpodia zijn 6 x 4 meter. 
Wij zorgen ervoor dat op de meeste locaties een geluidsinstallatie aanwezig is met een mengpaneel en een 
microfoon voor solozang of voor de aankondigingen. Afhankelijk van de locatie zorgen wij ook voor monitor speakers 
en overhead microfoons. Op sommige locaties wordt – afhankelijk van de behoefte van de koren - gezorgd voor een 
piano, deze is soms akoestisch, soms digitaal. 
 
Plaatsingsprocedure: 
1. De koren die wij vorig jaar hebben moeten teleurstellen omdat wij ze niet konden plaatsen krijgen voorrang, mits 

zij zich vóór 1 januari 2023 hebben aangemeld; 
2. Daarna de koren die een of meerdere vrijwilliger(s) meenemen op volgorde van binnenkomst; 
3. Daarna de overige koren op volgorde van aanmelding; 
4. Het bestuur behoudt zich het recht voor af te wijken van deze procedure als een situatie ontstaat dat het 

opvolgende koor niet plaatsbaar is op de nog beschikbare plek(ken), maar een koor dat zich later heeft 
ingeschreven heeft nog wel plaatsbaar is. 

  
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 nieuwsbrieven, de website/Facebook of per mail op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen.  
 
Met muzikale groet,  
Frans, André, Karin, Marcella en Ellen 


