Allerbeste zanger(es) (in spé),
De vakantie is voorbijgevlogen en wat heeft hij voor iedereen deugd
gedaan. Maar het einde van de vakantie betekent ook dat de goesting
stilaan terugkeert om te zingen! En dat is maar goed ook, want ook het
nieuwe koorjaar gaat weer van start begin september.
Het koorjaar 2017-2018 wordt een speciaal jaar. Zoals jullie intussen
weten, geven zowel Marieke als Babs dit jaar hun dirigeerstokje door aan
een opvolg(st)er. Met het bestuur zijn we al naarstig op zoek naar iemand nieuw, maar als er nog
voorstellen zijn, zijn deze zeker welkom! Op het concert ‘à la Française’ op 25 en 26 november (en
ook op 8 en 24 december) geven we er nog een laatste keer een lap op met ‘onze Babs’. Pas daarna
zullen we kennismaken met de kunsten van een andere dirigent(e). Spannend!
Tot dan geeft Babs nog repetities voor beide groepen. Het wordt nog een druk najaar, want het
concert komt sneller dichterbij dan we denken!
Jong Con Spirito is voor het 1e t.e.m. 6e middelbaar (12 – 18 jaar). Er is dus een overlap met
Canteclaer. We verwachten van de kinderen van het 1e en 2e middelbaar (12 – 14 jaar) dat ze zeker in
Cantelcaer zingen, daarnaast kunnen ze ervoor kiezen om bijkomend ook in Jong Con Spirito te
zingen. Je hoeft slechts één keer inschrijvingsgeld te betalen.
T.e.m. het concert repeteren we met beide groepen op gespreide momenten in het weekend,
waarvoor een doodle opgesteld is. Bij inschrijving zendt het bestuur je alle repetitiemomenten door,
zodat je voor jezelf kan uitmaken welk moment al dan niet voor jou past.
Vanaf 18 jaar en t.e.m. 60 jaar kan je bij Con Spirito terecht. Ook nieuwe leden zijn uiteraard welkom!
Weet je niet zeker of zingen in een koor je wel helemaal ligt? Kom dan zeker naar een repetitie om
jouw zangtalenten te testen! Daarna beslis je of je al dan niet blijft.
Voor vragen/problemen in verband met de groepen en de repetitiemomenten mag je altijd contact
opnemen. We doen ons best om voor elk praktisch probleem een zo goed mogelijke oplossing te
zoeken.
Onze koorwerking wordt ook dit jaar ondersteund door een dynamisch & enthousiast bestuur:
Adriaan Matthys (voorzitter)
Sandy Vervaecke (secretaris)
Karen Haeve (penningmeester)
Katrien Boussemaere (ledenadministratie)
Jolien Dequidt (kamp & activiteiten + uniform)
Wil je wat meer info over onze werking, dan vind je dat op onze website: www.ccevents.be Je kan
ook altijd contact opnemen met één van de bestuurleden.
Indien je zelf zin hebt om ons bestuur te vervoegen, aarzel dan niet en neem contact met ons op!
Ook ouders van koorleden (vooral kinderkoor) zijn van harte welkom!!

Repetitieschema
V 1 september
Z 3 september
V 8 september
D 14 september
V 15 september
Z 16 september
Z 17 september
V 22 september
Z 24 september
D 28 september
V 29 september
Z 1 oktober
D 5 oktober
V 6 oktober
Z 7 oktober
Z 8 oktober
D 12 oktober
V 13 oktober
Z 14 oktober
Z 15 oktober
D 19 oktober
V 20 oktober
Z 21 oktober
Z 22 oktober
D 26 oktober
V 27 oktober
Z 28 oktober
Z 29 oktober
D 2 november
V 3 november
Z 4 november
Z 5 november
D 9 november
V 10 november
Z 11 november
Z 12 november
D 16 november
V 17 november
Z 18 november
Z 19 november
D 23 november
V 24 november
Z 25 november
Z 26 november
D 30 november
V 1 december
Z 2 december
Z 3 december
D 7 december
V 8 december
Z 9 december
Z 10 december
D 14 december
V 15 december
Z 16 december
Z 17 december
D 21 december
V 22 december
Z 23 december
Z 24 december

Jong Canteclaer
(JCC)
10.00-10.45 u

Canteclaer
(CC)
zie repetities
Symphony/Trees
zie repetities
Symphony/Trees
zie repetities
Symphony/Trees

Jong Con Spirito
(JCS)
8.30-11.30 u

21.00-22.30 u

17.00-19.00 u
10.00-10.45 u
17.30-18.30 u
10.00-10.45 u

8.30-11.30 u
17.30-18.30 u
15.30-18.00 u

10.00-10.45 u

Con Spirito
(CS)
21.00-22.30 u

19.00-21.30 u
21.00-22.30 u

21.00-22.30 u

21.00-22.30 u
18.00-21.00 u

17.30-18.30 u
21.00-22.30 u
10.00-10.45 u
17.30-18.30 u

21.00-22.30 u

10.00-10.45 u
17.30-18.30 u
10.00-10.45 u
herfstvakantie
geen repetitie

herfstvakantie
geen repetitie

16.00-22.00 u
8.00-18.00 u

21.00-22.30 u
16.00-22.00 u
8.00-18.00 u

15.00-18.00 u

18.00-21.30

17.30-18.30 u
10.00-10.45 u

21.00-22.30 u
12.30-14.30 u

9.00-12.00 u

15.00-19.00 u
15.00-17.00 u

21.00-22.30 u
15.00-22.00 u
15.00-17.00 u

20.00-22.00 u
(Optreden voor
Davidsfonds)

20.00-22.00 u
(Optreden voor
Davidsfonds)

(Kerstavond)
18.00-19.30 u

(Kerstavond)
18.00-19.30 u

17.30-18.30 u
10.00-10.45 u
17.30-18.30 u
10.00-10.45 u
17.30-18.30 u
10.00-10.45 u
17.30-18.30 u
10.00-10.45 u

Toonmoment
10.00-10.45 u

Inschrijven
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 65 per koorlid. Je schrijft in door het passende bedrag over te
schrijven op rekeningnummer 850-8116609-35 (IBAN: BE57 8508 1166 0935 BIC: SPAA BE 22) met
vermelding van de naam van het koorlid en de bijhorende groep (JCS (Jong Con Spirito) of CS (Con
Spirito)). Bij inschrijving ga je akkoord met de statuten van het koor die te vinden zijn op onze
website www.ccevents.be.
In oktober gaan we ook op repetitie-2-daagse met Jong Con Spirito en Con Spirito naar ‘De Ploate’ in
Oostende. Om de kosten van dit weekend te kunnen dekken, wordt een bijdrage van €42 gevraagd.
We hopen vanaf 2018 te kunnen blijven repeteren op vrijdagavond. Mocht het eventuele nieuwe
repetitiemoment voor iemand niet haalbaar zijn, wordt 30 euro van het inschrijvingsgeld
terugbetaald.
Voor een goede koorwerking, onder andere om de verzekeringen in orde te brengen, hebben we ook
gegevens nodig van de koorleden (naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, gsm en emailadres van ouders en/of lid). Onderstaand strookje geef je af in het koor of je mailt de gegevens
door naar katrienboussemaere@yahoo.com.
Wij kijken er alvast naar uit om er samen met jullie een muzikaal topjaar van te maken!
Groetjes,
Het koorbestuur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijvingsstrookje
O Ik schrijf me in voor het koor (naam groep:.................................................................................)
Naam en voornaam: .........................................................................................................................
Geboortedatum:................................................................................................................................
Adres:................................................................................................................................................
Telefoon:...........................................................................................................................................
GSM ouders:......................................................................................................................................
Eigen GSM:……….................................................................................................................................
E-Mailadres ouders:...........................................................................................................................
Eigen E-Mailadres:..............................................................................................................................
Voorkeur contact:
O ouders
O eigen contactgegevens
Canteclaer – Con Spirito
Ooststraat 67 – 8647 Lo
www.ccevents.be
ccevents.loreninge@gmail.com
0499 / 46 82 19

Koor&Stem vzw
Zirkstraat 36 – 2000
Antwerpen
www.koorenstem.be
info@koorenstem.be

