Nieuwsbrief nr. 5

MUZIEKFEEST 2017__________________

Het Muziekfeest vindt plaats in het Multi Functionele Centrum de Pauw, Bosweg 14 in
Klarenbeek
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers, voor het begeleiden van koren en orkesten op
7 oktober 2017 zodat de dag in goede banen kan worden geleid.
Deze vrijwilligers mogen ook uit de familie- en/ of kennissenkring komen.
Opgeven vrijwilligers bij secretaris AKF. Er zal een uitnodiging worden verstuurd
naar de vrijwilligers over een voorbespreking over de werkzaamheden tijdens het
Muziekfeest 2017.
Ook willen we graag weten hoeveel deelnemers er per koor en muziekgezelschap mee gaan doen tijdens het muziekfeest, dit in verband met de aanschaf
van polsbandjes voor de deelnemers. Degene die nog niet heeft opgegeven,
graag zo spoedig mogelijk inzenden. Alle deelnemers krijgen een gekleurd
polsbandje, incl. de vrijwilligers.
Voor de bezoekers komt er een andere kleur polsbandjes als entreebewijs (€ 5,00 p.p.)
Op vrijdag 22 september 2017, 19.30 uur, vindt een voorbespreking plaats over de
invulling van MUZIEKFEEST 2017. U wordt dingend verzocht een afvaardiging te
sturen, aangezien alle betrokken partijen aanwezig zullen zijn. In deze meeting
kunnen de laatste puntjes op de i worden gezet.
De flyer voor ons Muziekfeest 2017 is bij gevoegd, te gebruiken voor prdoeleinden. We hopen namelijk dat veel publiek ons Muziekfeest komt
bezoeken. Deelnemers aan ons Muziekfeest krijgen op hun oefenlocatie
pamfletten aangereikt met het verzoek deze door Apeldoorn en omgeving te
verspreiden. We hopen op deze manier erg veel publiek binnen te halen. Ook in de
regionale pers zal er aandacht aan ons Muziekfeest worden gegeven.
De Schuyl Tamboers zullen vanaf 12.30 uur bij de entree voor een muzikaal welkom
zorgen.
Er is een podium waar zowel de orkesten als de koren samen kunnen optreden.
Voor de koren is een deel van 3 meter diep en 12 meter breed gereserveerd.
Dit deel bevindt zich achter het orkest.
Indien u gebruik maakt van muzieklessenaars dient u daar zelf voor te zorgen.
Het geluid en licht wordt verzorgd door “Factor pro audio” een professioneel bedrijf,
die zorgen voor een juiste verhouding qua geluid tussen de koren en orkesten m.b.v.
diverse microfoons. Ook zorgen ze voor een geweldige lichtshow. Er wordt vooraf een
soundcheck gehouden.

Voor de koren en muziekgezelschappen zijn er omkleed/inspeel/inzingruimtes
beschikbaar. Deze ruimtes zijn niet afsluitbaar. DENK AAN UW WAARDEVOLLE
SPULLEN.

Er is een piano en een keyboard aanwezig.
Elk koor en orkest krijgt een begeleider mee naar de kleedruimtes en inzingruimte.
Tijdens de gehele dag (vanaf 12.00 u tot 23.00 u) is er een tappunt in de zaal aanwezig.
Schoenen met naaldhakken zijn niet toegestaan in de zaal (sportzaal).
Om parkeerproblemen te voorkomen verzoeken wij een ieder zoveel mogelijk samen te
rijden.
De aangepaste tijden van de optredens zijn:
KOOR
Gem.Koor Novum Canticum
De Stem
Oosterhuis dialectkoor
Ned.Ver. Voor de Volkszang
Gelders Politie Mannenkoor
Break Out
VIOS
Gospelkoor New Relations
Mannenkoor Bel Canto
Ozon

MUZIEKGEZELSCHAP
Sound Check
Muz.ver.Klarenbeek
wisseling
SOLO
wisseling
SOLO
wisseling
MVU en KSH
wisseling
City of Apeldoorn

VAN
13.00u
13.15 u
13.55 u
14.10 u
14.30 u
14.45 u
15.05 u
15.20 u
16.00 u
16.15 u

TOT
13.15u
13.55 u
14.10 u
14.30 u
14.45 u
15.05 u
15.20 u
16.00 u
16.15 u
16.55 u

Mondolia
wisseling
Muz ver Pr Bernhard
wisseling
Juliana Beekbergen
wisseling
Muz ver. Juliana Uddel
wisseling
Muz ver. Eendracht

19.00 u
19.40 u
19.55 u
20.35 u
20.50 u
21.30 u
21.45 u
22.40u
22.55u

19.40 u
19.55 u
20.35 u
20.50 u
21.30 u
21.45 u
22.40 u
22.55u
23.35u

Muziekvereniging Klarenbeek zet voor 13.00 uur alles klaarzetten op het podium.
Muziekvereniging Mondolia zet voor 19.00 uur alles klaarzetten op het podium.
Reden van deze nieuwe indeling is dat er een Sound Check plaats moet vinden
met een orkest en koor en dat Muz. Ver. Eendracht op het verkeerde tijdstip was
ingedeeld.

Op de eerste etage een restaurant aanwezig waar u kleine hapjes kunt nuttigen.
Tijdens de gehele dag is er ook personeel van het Rode Kruis aanwezig.

Dit zijn foto’s van het podium in de zaal beneden in het MFC in Klarenbeek.
VERZOEK: Alle stoelen die zijn geplaatst op het podium of direct er naast, dienen op deze
plaatsen te blijven (i.v.m. mogelijke beschadiging van de vloer).

