SPESIFIEKE OUEROMSENDBRIEF NR. 21 VAN 2017

3 Mei 2017

Beste Koorouer / -voog
Neem asseblief kennis van die volgende belangrike koorsake:

KOOROEFENINGE
In voorbereiding vir ons optredes en koortoer, is die bywoning van die oorblywende
kooroefeninge vir hierdie kwartaal van die allergrootste belang.
Alle koorlede moet
teenwoordig wees.
Mei

Dinsdag, 09

Dinsdag, 16 (Skoolsaal)

Dinsdag, 23 (Skoolsaal

Dinsdag, 30

OPTREDES
 KOORFEES
Ons is deur die Randburg Mannekoor uitgenooi om aan ‘n Koorfees deel te neem wat hulle
aanbied.
Datum
Plek
Tyd

Saterdag, 13 Mei
Fontainebleau Gemeenskapskerk, Rabiestraat, Fontainebleau
16:00 – 18:00
Ons sal so gou moontlik die finale reëlings deurgee vir wanneer die
koorlede moet arriveer vir hulle klanktoets en opwarming.
Drag
Koordrag
Kaartjies
R80 vir volwassenes en R60 vir kinders
Deelnemers Randburg Mannekoor; Noordwes Kinderkoor; Hoërskool Randburgkoor;
Louw Geldenhuys Seniorkoor.
 ATKV APPLOUS Koorkompetisie
Datum
Plek
Tyd

Drag

Woensdag, 17 Mei
Hoërskool Randburg
 Koorlede moet stiptelik om 18:00 by die LO Saal aanmeld vir
opwarming en ‘n repetisie.
 Ons optrede vind om 19:00 in die Skoolsaal plaas.
 Ouers is welkom om die geleentheid by te woon. Kaartjies is by die
deur beskikbaar teen R30 vir volwassenes en R10 vir kinders.
 Koorlede kan na afloop van die optrede om 19:20 weer opgelaai
word. Hulle is ook welkom om te wag vir die beoordelaars se repliek
en uitdeel van sertifikate. Dit behoort teen 20:30 afgehandel te wees.
Koordrag

HULP met ATKV APPLOUS
Baie dankie aan die koorouers wat reeds hulle hulp aangebied het met die aanbieding van ATKV
Applous op Woensdag, 17 Mei by Hoërskool Randburg. Ons sal binne die volgende week die
finale reëlings deurgee. Ons benodig egter nog hulp op die volgende tye en plekke:
Snoepie

14:45 – 16:00

4 Persone

Snoepie

17:15 – 18:30

2 Persone

Gasheer vir Kore

16:15 – 17:30

1 Persoon

Gasheer vir Kore

16:20 – 17:45

1 Persoon

Kaartjieverkope

1 Persoon

KOORTOER
 Koortoetbetalings
Let asseblief daarop dat alle koortoergelde teen 31 Mei volledig vereffen móét wees.
Koorlede wat van die amptelike borgvorms gebruik maak om fondse vir die toer in te samel
se vorms en gelde moet ook teen 31 Mei ingehandig en inbetaal wees.
 Bewyse van betalings moet asseblief aan Elsa Nel gestuur word. (dutoitels@gmail.com)

Indien daar enige navrae of probleme is, neem asseblief die vrymoedigheid om met Norman
Burger te skakel by normanburger@gmail.com of 083 444 7818.

Vriendelike groete.

Elsa Nel
Koorvoog

Pieter Booysen
Hoof

