Een kleine terugblik…
2014 is inmiddels al weer aan de derde maand
bezig. Buiten leek het af en toe wel meer dan
lente.. Het jaar 2014 zijn we binnengevaren met
een fantastisch optreden in de Molen. De zaal
barstte bijna uit de voegen. Er zijn van dit
optreden een
paar foto’s
genomen die
via de website
te bekijken
zijn. Achter de
schermen zijn
we overigens
met de webmaster in de slag om de site een
opfrisser te geven. We houden jullie op de hoogte.
Heb je nog ideeën voor de site: mail het naar
info@ankeveenshavenloosmannenkoor.nl
Theo waardige vervanger dirigent:
Bijna niets is een grotere vanzelfsprekendheid dan
Hans als dirigent voor het koor.. Wat moet je dan
als hij in februari helemaal naar Nieuw Zeeland
vliegt? Ach dan vraag je Theo toch.. die heeft het
Kriekenkoor toch ook onder z’n hoed gehad?
Een plantenkistje of twee extra zorgde er voor dat
hij in ieder geval zichtbaar was en … alsof hij er
al jaren stond!
Achter de schermen:
De afgelopen weken is
(alweer) Theo druk
doende geweest met
vernieuwing van de
geluidsinstallatie.
Wellicht dat we een van
de eerstvolgende
optredens al gebruik
kunnen maken van het
nieuwe mengpaneel en
de zwaardere boxen. Er
staan overigens voor de komende weken nog een
aantal optredens op de rol (zie schema)
Denk even aan de penningmeester voor het geval
je haven- en/of vaargeld nog niet overgemaakt
werd…

Als nieuwbakken secretaris sta ik af en toe
versteld van de mails die je bereiken.. Aanbiedingen om een cd met het koor op te komen
nemen; een ultieme mogelijkheid om aan
fundraising te doen. Zelfs een verzoek om op te
komen treden in Istanbul www.istanbulchoirdays.com
We hebben ons toch maar niet opgegeven. Zo
klassiek geschoold zijn we nu ook weer niet..

Afgelopen jaar hebben we overwogen om mee te
doen aan het bootwateren in Ameland. De animo
was toen niet echt groot. Dit festijn is dit jaar op
21 juni. Wil je er zelf naar toe en meer weten:
www.bootwateren.nl
Optredens en aktiviteiten
De komende weken staan de volgende optredens
en aktiviteiten op het programma:
05-04-2014 Bussum verrassingsoptreden
voor een eeuweling
08-04-2014 Ankeveen verrassingsoptreden
voor een 80 jarige
28-04-2014 Loosdrecht Korenfestival *
29-05-2014 Ankeveen Dauwtrappen
31-05-2014 Weesp Watersportdag
27-06-2014 Loosdrecht 100 jaar Koninklijke
Watersport vereniging
23-08-2014 Muiden Spieringfestival *
De met * gemerkt zijn nog onder voorbehoud! De
datum voor de barbecue is nog niet gepland. Juiste
tijdstippen van optredens volgen in de week voor het
optreden!
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Gegroet!
Rob

