Zin in zingen!
Uitnodiging koor3daagse 1, 2 en 3 mei 2020
Beste zangers en ouders/verzorgers,
In de traditie van Harrie Muskens organiseert Koorplein Noord-Brabant in 2020 weer een
zingkamp! Wij nodigen jullie van harte uit voor de koor3daagse ‘Zin in zingen!’.

Februari 2020

Voor wie : Iedereen die houdt van zingen in de leeftijd van 7 tot 18 jaar!
Wanneer : Het weekend van 1, 2 en 3 mei 2020
•
•

Start, vrijdag 1 mei om 11:30 uur (neem een eigen lunchpakketje mee!)
Einde, zondag 3 mei met de traditionele slotpresentatie van 15:00 – 16:00 uur.

Locatie : Groepsaccommodatie Beukenhaeghe in Moergestel.
Neem alvast een kijkje! https://www.denieuweklasse.nl/beukenhaeghe/home

Globaal Programma :
•
•
•
•

Drie dagen zingen onder professionele begeleiding. Diverse workshops in twee leeftijdsgroepen,
met aandacht voor de individuele stemontwikkeling en samenzang.
Genoeg tijd voor andere leuke kennismakingsactiviteiten, samen eten en twee overnachtingen.
Een openpodium om alleen of samen met anderen je talent(en) te laten zien.
Een slotpresentatie met alle deelnemers, waar papa, mama, opa’s oma’s, kortom iedereen is
uitgenodigd om te komen luisteren!

Kosten : € 95,- , all-in (overnachtingen en maaltijden)
•
•
•
•

Wil uw kind wel graag zingen, maar vormen de kosten een drempel?
Schroom niet om het ons te laten weten, dan zoeken we samen naar een oplossing!
Voor meerdere kinderen uit een gezin geldt de volgende kortingsregeling: bij twee kinderen uit één
gezin krijgt u 10% en vanaf 3 kinderen 20% korting op het totale bedrag.
Bij afmeldingen minder dan een week voor de aanvangsdatum kunnen wij per deelnemer slechts
50 % van de deelnemersbijdrage van € 95,00 restitueren i.v.m. reeds gemaakte kosten.
Graag overmaken naar:
o Bankrekeningnummer : IBAN NL21 INGB 0004579982
o Ten name van: Stichting Koorplein Noord-Brabant
o Onder vermelding van: Koor3daagse 2020 + naam deelnemer(s)

Aanmelden : Uiterlijk 29 februari 2020
Meld uw zoon/dochter aan via info@koorplein.nl ! Onder vermelding van naam, leeftijd, kledingmaat,
emailadres, adresgegevens, telefoonnummer en eventueel het kinder- of jongerenkoor waar uw kind bij
zingt. De aanmelding ontvangen wij graag uiterlijk 29 februari 2020 in verband met het vastleggen van de
optie die wij hebben op de groepsaccommodatie. Na 1 maart ontvangt iedereen een vervolgbrief met
uitgebreidere informatie. We hopen op een grote opkomst!
Muzikale groeten! Bestuur Stichting Koorplein Noord-Brabant
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