Informatie voor belangstellenden
Leuk dat je wat meer wilt weten over ons koor. Hopelijk is deze informatie ook aanleiding voor je om eens een
keertje – geheel vrijblijvend - te komen kijken en luisteren tijdens een repetitie. Of misschien wil je wel meteen
lid worden!
Tijdens de repetities werken we hard aan ons repertoire, maar er is genoeg tijd over voor gezelligheid. Naast
het zingen vinden we dat ook belangrijk.
Ons koor staat onder leiding van onze fantastische dirigent Christel Gelderman die ons ook regelmatig
begeleidt op de piano.
Wij hebben hieronder aan aantal zaken op een rijtje gezet die misschien interessant zijn als je lid wilt worden.
Profiel
- Je hoeft geen zangervaring te hebben en ook geen geschoolde stem.
- Je hoeft geen noten te kunnen lezen.
- Je moet bereid zijn om op te optreden.
- Je bent bereid om het repertoire uit het hoofd te leren (tijdens optredens gebruiken we geen bladmuziek).
- Je moet bereid en in staat zijn een eenvoudige choreografie uit te voeren (het is echt geen ballet!).
- Je vindt aansluiting binnen je stemgroep en past binnen het koor als geheel.
Introductie
- Je wordt op basis van een stemtest door de dirigent in één van de vier stemgroepen geplaatst. Je wordt of
eerste tenor of tweede tenor of eerste bas of tweede bas.
- Je krijgt binnen je stemgroep een mentor toegewezen. Zeg maar een koormaatje. Deze mentor is
verantwoordelijk voor de introductie binnen het koor. Hij helpt je met het repertoire en bij al je overige vragen.
- Je krijgt een map met daarin de bladmuziek van alle liedjes die we al kennen of die we nog gaan instuderen.
- Er is een proefperiode van drie maanden. Na afloop wordt bekeken of we samen verdergaan.
Repetities
- De repetities worden elke maandag gehouden van 20.00-22.00 uur gehouden in Huis van Puck,
Kazerneplein 6-2 in Arnhem. De pauze is van 21.00-21.15 uur. Na afloop is er tot 23.00 uur gelegenheid iets
te drinken in het café van Huis van Puck. Vooraf drinken de meeste leden daar ook nog koffie of thee.
Vereniging
- Het Herenakkoord is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Dat betekent dat wij statuten hebben
en ook officieel zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De vereniging heeft een bestuur.
- Er zijn ook commissies waaronder de Activiteitencommissie en de Repertoirecommissie. De namen van
deze commissies geven al aan waar ze zich mee bezig houden.
- Tweemaal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden.
- De betaling van de contributie vindt plaats aan het begin van elke maand door middel van automatische
incasso.
Impressies
Best veel leeswerk hierboven! Maar misschien heb je nu nog geen antwoord gekregen op de vraag wat Het
Herenakkoord nou voor een koor is. Wat voor liedjes zingen ze nou en hoe staan ze op het podium? Ga dan
naar de pagina Beeld en geluid van deze site. Er staan heel veel foto’s van onze optredens in de afgelopen
jaren en zelfs een YouTube-video van ons hele optreden (25 minuten) in München uit 2018 tijdens een
internationaal korenfestival. Die liedjes zingen we nu niet meer, want we vinden het leuk om ons repertoire
steeds te vernieuwen. In 2023 gaan we overigens weer naar het buitenland, dan naar Bologna.
Interesse?
Een keertje vrijblijvend langskomen of je aanmelden als lid? Dan kan heel eenvoudig via de mail:
info@herenakoord.nl. We bevestigen het natuurlijk. Wil je ons nog even telefonisch spreken? Geen probleem.
Vermeld je telefoonnummer in de mail en we bellen je zo snel mogelijk terug.

