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Hallo beste lezers,
Uiteraard staan onze koren in deze tijd op scherp, voor als ze zich bereiden op de
Kersttijd. Onze agenda (bijlage 3) staat er bol van en hieronder alles wat we weten
over ‘Lichtjesavond’ en het ‘Stedelijk Kerstconert’.
Succes met de voorbereidingen hier op.
Ton Milani

Bestuursactiviteiten:
-29 november Bestuursvergadering FDZ
-10 december Programmaraad Stadsradio Delft
-19 december Denktank

Stedelijk Kerstconcert:
Zoals het er nu voor staat, gaan we er van uit dat er vijf koren meedoen: Ars
Vocalis, Eerste Delftse Smartlappen Koor, Krashna Musika, Prins Hendrik en
Tourdion (alfabetische volgorde).
Voorts zijn als andere jaren de
burgemeester, organiste Veenswijk en
een ad hoc baaskwintet gevraagd hun

medewerking weer te verlenen. Naar een
presentator wordt nog gezocht. Het concert
begint om14.00 u. en wordt als andere jaren
gehouden in de prachtige Maria van
Jessekerk. Elk koor wordt geacht rond een
kwartier te zingen. Uiteraard is het concert
voor het publiek gratis, wel met na afloop
een collecte aan de deur voor het onderhoud
van de kerk. De Federatie van Delftse
zangkoren hecht veel waarde aan deze
Kersttraditie en verwelkomt dan ook graag veel zangers uit collegakoren als
beangstellenden! Aan het begin en het slot van het concert is er samenzang.

Lichtjesavond 11 december
tussen 16.00 u. en 22.00 u.

De gezelligste avond in de Delftse binnenstand met het meeste publiek! Zaak dus
dat onze koren zich hier presenteren! Ons zijn tot op dit
moment de volgende kooroptredens bekend:

Markt
17.45 u. ‘Musical– en Popkoor Delft’
18.45 u. ‘L.A. the Voices’
Doelenplein
19.00–22.00 u. ‘Vedette’, ‘Vocalzz’ en ‘Brave’ (elk 45 min)
R. de Graaf Gasthuis
18.00 u. ‘Prins Hendrik’
Maria van Jessekerk
19.45 u. ‘Deo Sacrum’
Oude Kerk
19.15 u. ‘R&G Unity Choir’
20.00 u. Gelegenheidsmannenkoor ‘Westland’
Theater de Veste
19.15 u. ‘Delfts Blond’
20.00 u. ‘All that jazz’
20.25 u. ‘Chiaroscuro’
21.10 u. ‘4 Tops’
Genestetkerk
19.30 u. ‘4 Tops’
20.00 u. ‘Olofskoor’
20.30 u. ‘Ars vocalis’
21.00 u. ‘Messa di Voce’
21.30 u. ‘Schtemm’
Voor ingang Prinsenhof
20.00 u. ‘Balder’ en ‘Vedette’
Schuilkerk
20.30 u. ‘New Sound’
Maar koren kunnen bijvoorbeeld op het Vesteplein terecht (zie onder):
Club Delft

Open Podium

Pak je kans om op te treden op de druk bezochtste avond van Delft: Lichtjesavond.
Wil je ook je kunsten aan duizenden mensen laten horen? Betover jij
de feestvierende, hossende, choco- en gluhwein drinkende massa? Geef jij licht in
de winter op dit sprookjesachtige evenement? Luid je met ons de gezelligste periode
van het jaar in? We zoeken koren en stille nacht zangers....Kortom, iedereen die zich
aangesproken voelt!
Voor OPEN krijgt Club Delft een eigen podium, een OPEN Podium, voor Club
info@clubdelft.nlDelft dus, voor JOU dus! info@clubdelft.nl

