
ïtio. 3ti X 5e jaargans november 2017

Bestuur L.O.P.R.Z.

Voorzitter:
dhr E. Seggers
Secretaris:
dhr J.T.P.M. Groot
Platanenlaan 38
1613 TP Grootebroek
Penningmeester:
dhr J.B. Raterink
Overige leden:
mw T. Burgman
mw G. Luif-Krul
dhr P. Scheele
dhr R. Visser
Notulist:
dhr G. Dijkstra

Ereleden:
dhr B. Braaksma
mw L.N. Hazewindus-Mos
dhr J. Noor
dhr L. de Waart
dhÍ J.E. Hofstee

Afd elin g v er ze k erin g en :

dhï J.B. Raterink
Eexterweg 37
9461BB Gieten
tel:0592-264115
mail: jb.raterink@planet.nl

Redactie koorklanken:
dhr J.T.P.M. Groot
Platanenlaan 38
1613 TP Grootebroek
tel:0228-522154
mail: jtpm.groot@quicknet.nl

Mededelingenblad
van de Landelijke Organisatie van Provinciale en Regionale Zangersbonden

+Êi:it?ii*s'*
Op 7 juni jl. is de Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties OrNIQ
officieel overgegaan in Koornetwerk Nederland.
Bij de naamswijziging hoort uiteraard ook een nieuwe huisstijl die de ambi-
ties van de nieuwe organisatie weergeeft:

Koornetwerk Nederland heeft de ambitie om de kleurrijke werelden bin-
nen de Nederlandse koorsector met elkaar te verbinden. Met ruim 1,7 mll-
joen actieve koorzangers - amateurs en professionals - is de Nederlandse
koorsector veruit de grootste kunstensector van Nederland.
Met een actuele achterban van 140.000 leden vormt Koornetwerk Nederland
de grootste korenorganisatie in Nederland.

Als vereniging van korenorganisaties ontwikkelt Koometwerk Nederland op
meerjarenbeleid en initiatieven om zichtbaarheid en draagvlak van de Ne-
derlandse koorsector te verbeteren en kwaliteitsontwikkeling en educatie te
borgen voor de toekomst.

U treft het nieuwe logo van Koornetwerk Nederland hier in de kop van dit
artikel aan, die dan ook in de plaats komt van het oude VNK-logo.

Koornetwerk Nederland
Secretariaat: Bartókstraat 4, 6661AT Elst
Telefoon: 06 - 34 89 53 60
www.koornetwerk.nl
Email : info@koornetwerk.nl

Het bestuur bestaat uit:
Dahpne Wassink voorzitter
Herman Schimmel secretaris
Roel Bueneker penningmeester
Thomas Hessels public affaires
Roy Voogd communicatie
Analis Schmid deskundigheidsbevordering
vacature activiteiten

Er is een vacature ontstaan door het onverwachte vertrek van Jos Ramaekers
als bestuurslid activiteiten.
Op 3 november 2017 hoopt het bestuur een voordracht in deze vacature te
kunnen doen.

Uw koor is vis uw regionale bond aansesloten bii Koornetwerk Neder-
Iand.

De LOPRZ is opgericht op
l4-12-l924,waarbij zijn aangeslo-
ten:

o Bond van Koren in Drenthe
e Bond van Zangkoren in

Friesland
o Bond vanZangkaren in

Noord-Holland
. RegionaleZangersbond

ZuidAilest Nederland

Kamer van Koophandel
nr.V40A2434l
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Gages voor optredens en belastingen
Sinds dit jaar heb ik al een paar keer een waag met
betrekking dat een koor wil gaan optreden voor een
verzorgingshuis of andere instellingen.
Daarvoor krijgen zij enkele formulieren toegezonden
met daartussen een formulier van de Belasting-
dienst.

Men wordt daar dan toch wel nerveus van.
Hoe zit dat nou eigenlijk?

Dat formulier is een Modelovereenkomst "OPTING
OUT" uit de artiestenregeling en is een overeen-
komst die een opdrachtgever nodig heeft voor de
belastingdienst.

In deze overeenkomst worden de afspraken vastge-
legd voor het optreden van het koor en de opdracht-
gever.
Deze modelovereenkomsten zijn vanaf zo16 bedoeld
voor artiesten en gezelschappen die losse optredens
voor verschillende opdrachtgevers doen.

Het gebruik van een modelovereenkomst is niet ver-
plicht voor een artiest ofgezelschap
Zonder expliciete overeenkomst om af te zien van de
artiestenregeling geldt die artiestenregeling, waar-
voor een gageverklaring moet worden inger,uld en
de artiesten de klein vergoedingsregeiing (IryR)
kunnen toepassen.
Als de gage hoger is dan deze KVR zullen loonhef-
fingen moeten worden afgedragen.

Uit de verklaring zal het voor de belastingdienst blij-
ken of zij belastinginhouding moeten gaan opleggen.
De belastingdienst berekent geen loonheffing over
maximaal € 163,oo per artiest per optreden.

Deze hele regeling is terug te vinden in de Handlei-
ding artiesten- en beroepssportersregeling.
U vindt de handleiding op www.belastingdienst.nl.
Zoek op: "handleiding artiesten- en beroepsspor-
tersregeling"'
Of bei de Belastingteiefoon: oSoo-o543, bereikbaar
van maandag tot en met donderdag van o8.oo tot
2o.oo uur en op wijdag van o8.oo tot 17.oo uur.

Jack Groot, secr. LOPRZ

t7-1o-2oL7 Bron: Kamer van Koophandel

De Wet DBAin het regeerakkoord

In plaats van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling
Arbeidsrelaties komt er nu een opdrachtgeversverHa-
ring.
De nieuwe wet moet de opdrachtgever van echte zelf-
standigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een
dienstbetrekking.
Ook het onderdeel'gezagsverhouding'
lijkt.
Daarnaast deelt het regeerakkoord van
ers in drie groepen.

wordt verduide-

Rutte III de ZZP-

Drie groepen
Laag tarief: arbeidsovereenliomst

Yoor ZZP'ers is er altijd sprake van een arbeidsovereen-
komst als zij een laag tarief combineren met een langere
duur van de overeenkomst.
Dat is al bij een opdracht die langer duurt dan drie
maanden.
Een arbeidsovereenkomst geldt ook bij de combinatie
van een laag tarief en het verrichten van reguliere be-
drijfsactiviteiten.
Volgens de Kamer van Koophandel (KvK) ligt dit tarief
vermoedelijk tussen de €r5 en €t8 per uur.

Midden tarief: opdrachtgeversverklaring

Voor zelfstandigen die werken boven het 'lage' tarief
geldt straks een'opdrachtgeversverHaring'.
Opdrachtgevers krijgen deze verklaring via het inmllen
van een webmodule.
De verklaring moet hen vooraf duideiijkheid en zeker-
heid geven bij de inhuur van zelfstandige ondernemers.
Daarnaast moet het vooraf zekerheid geven van wijwa-
ring van loonbelasting en premies werknemersverzeke-
nngen.
Disclaimer van de overheid: 'Tenzij de webmodule niet
naar waarheid is ingevuld'.

Hoog tarief: ont-out
Aan de bovenkant van de markt komt voor ZZP'ers een
opt-out voor de loonbelasting en de werknemersverzeke-
nngen.
Deze geldt in de volgende gevallen: de ZZP'er hanteert
een hoog tarief in combinatie met een kortere duur van
de overeenkomst (korter dan een jaar).
En bij de combinatie hoog tarief met het verrichten van
specifieke bedrijfsactiviteiten.
Bij een hoog tariefdenlt het kabinet aan een tariefboven
de €75 per uur.

Overgangsfase
Het kabinet heeft een overgangsfase ingebouwd om 'de
markt krijgt de tijd te geven om te wennen aan verander-
de wet- en regelgeving'.
De huidige handhaving van de Wet DBAwordt na invoe-
ring van de nieuwe maatregelen gefaseerd afgebouwd.
Na invoering van de nieuwe wetgeving geldt maximaal
een jaar een terughoudend handhavingsbeleid.
Dit betekent dat er bij voorbeeld geen boetes volgen na
een eerste controle.

Als deze wet door de eerste en tweede kamer is aangeno-
men kom ik er uitvoeriger op terug.

Jack Groot
Secr. LOPRZ
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VolKoren.tv brengt de koonrereld in beeld

Op 1 oktober 2017 wordt VolKoren.tv gelanceerd,
hét nieuwe online videonetwerk van de Nederland-
se koorwereld. De ambitie van VolKoren.tv is om de
koorwereld zichtbaar te maken voor een groot en
breed publiek. Daarom worden elke week nieuwe
hoogwaardige video's gepubliceerd, rechtstreeks
uit het haÉ van de koormuziek: van recente con-
certclips en interviews met dirigenten en componis-
ten tot toegelichte meesterwerken en koorpoÉret-
ten uit alle genres.

Draag bij aan hét videokanaal voor de koorwereld
Met duizenden koren en meer dan een miljoen
(amateur)zangers is Nederland een echt korenland.
Maar een videonetwerk dat zich uitsluitend op koormu-
ziek richt, bestond tot op heden nog niet! VolKoren.tv
blijft voortdurend bouwen aan het kanaal om zangers,
koren en dirigenten in beweging te krijgen en om sa-
men met hen koormuziek die plek te geven die zij ver-
dient. Samen brengen we het kanaal en daarmee de
etalage van de Nederlandse koorsector verder! Bouw
daarom mee aan VolKoren.tv, geniet van het videoaan-
bod en draag ook nog eens bij aan het netwerk! Als u
bij aanmelden gebruik maakt van actiecode 'welkom',
geniet u ook nog eens van een exclusieve welkomst-
korting!

Uw koor op VolKoren.tv
Met VolKoren.tv krijgt de koorwereld een eigen video-
kanaal. Tido Visser (directeur van het Nederlands Ka-
merkoor): "ln het digitale tijdperk is koozang een ver-
ademing. Maar niet zonder een eigen digitaal kanaal!
VolKoren.tv is dat kanaal. Kwalitatief en informatief."
VolKoren.tv produceert daarom niet alleen zelf de vi-
deo's, maar biedt koren ook de mogelijkheid om eigen
opnames in te sturen! Heeft u een kwalitatief hoogwaar-
dige opname van een concert, interview of iets anders?
Stuur de opname naar de redactie, en wie weet wordt
het daarna gepubliceerd op VolKoren.tv! Wilt u in plaats
hiervan met uw koor gegarandeerd te zien zijn bij Vol-
Koren.tv én onze partners, waaronder televisiezenders
Stingray Brave en Parmando 24 Culture? Laat dan
door VolKoren.tv een opname maken! Neem voor meer
informatie contact op via info@volkoren.tv.

VOOR DE REDACTIE
Contactgegevens VolKoren.tv:
Ruben Smits
info@volkoren.tv
0646668177

Aan de leden van Koornetwerk Nederland

Geachte bestuursleden,

Zoals u wellicht weet is Koornetwerk Nederland lid van
de European Coral Association.

De European Choral Association (ECA) is de grootste
koororganisatie in Europa. Via de aangesloten leden
zijn er meer dan 2,5 miljoen zangers aangesloten in
meer dan 50 landen. Het is een open platform voor ko-
ren, zangers, dirigenten, componisten en koormanagers.

De ECA organiseert gedurende het hele jaar evenemen-
ten voor elk wat wils. Iedee Crie jaar organiseert ECA
het festival Europa Cantat. De volgende editie is in
2018 in Tallinn Estland.

Het voordeel voor u, als lid van Koornetwerk Neder-
land, is:
o korting op deelname aan activiteiten van ECA -

Europa Cantat
. korting op advertenties in het ECA magazine,

website en brochures

Dit is slechts een greep uit de voordelen

Het zou mooi zijn als we, via Koornetwerk Nederland,
een goede vertegenwoordiging krijgen van koren bij het
festival Europa Cantat in Tallinn 2018. Er is gedurende
het festival ook een echt Holland House waar Neder-
landse deelnemers elkaar kunnen ontmoeten.

Namens het bestuur van Koornetwerk Nederland

+ÊÍ:::ïff#"'n
Dr. Herman Schimmel
Secretaris Koornefwerk Nederland
M; +31(0)6 34 89 53 60
secretariaat@koornetwerk. n I

Www.koornetwerk.nl

-o-o-o-o-o-

l{oemaals het AUTEURSRECHT

Hoewel door mij al vele keren in KOORKLANKEN is
geschreven over auteursrechten, uitvoeringsrechten en
kopiëren van bladmuziek, komen er nog steeds vragen
met wat men wel of niet mag.
. Auteursrechten zijn de rechten van de compo-

nisten en tekstschrijvers.
. Uitvoeringsrechten zijn de rechten om met

meerdere mensen een muziekstuk ten gehore mo-
gen brengen.

. Kopiëren van Bladmuziek daar zitten de rech-
ten op van de uitgevers van bladmuziek.

Op de website van de LOPRZ kunt u de vorige KOOR-
KLANKEN terug vinden waarin uitvoerig de gehele
regelgeving is staat

Jack Groot
Secretaris LOPRZ
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EIst, 23 september 2017

Koornetwerk komt naar
u toe

Á: Badókslraat4
6661 AT Elst
The Nelhedênds

Aan alle organisaties die zich richten op koorzang in
Nederland

Koornetwerk Nederland
ln juni 2017 is Koornetwerk Nederland van start ge-
gaan. Koornetwerk Nederland is een landelijke netwerk-
organisatie met als doel het zingen in koorverband te
bevorderen en uit te dragen.
Zingen in koorverband staat in Nederland in een sterke
traditie. Maar het is ook een kwetsbare sector. Koren
vergrijzen, mensen binden zich minder lang aan een
koor, voor specifleke genres is het lastig bekwame diri-
genten te vinden, op landelijk niveau is er geen sterke
belangenbehartiger. Koornetwerk Nederland gaat der-
gelijke punten oppakken, zodat het Nederlandse koor-
landschap vitaal en actief blijft.

Koornetwerk On Tour
ln Koornetwerk Nederland zijn op dit moment '11 natio-
nale korenbonden verenigd, met samen zo'n '140.000
zangers. Maar we willen het netwerk verbreden. Ook
andere initiatieven en organisaties die zich richten op
bevordering van de koozang kunnen zich aansluiten.
Zo krijgen we één krachtig landelijk netwerk. Door sa-
men te werken bundelen we veel ervaring, kunnen we
gemeenschappelijk activiteiten opzetten en zijn we ster-
ker naar buiten.

Doet u mee?
We nodigen alle organisaties (huidige leden-bonden,
maar zeker ook andere organisaties/initiatieven in de
koorwereld) uit om met Koornetwerk Nederland samen
te werken. We komen graag naar u toe om uw vragen
en ideeën te bespreken. Ook gaan we op de algemene
ledenvergadering van 3 november met de leden-koren
stappen zetten naar de toekomst. Dit alles gaat in 2018
uitmonden in 'Route 2022', het gemeenschappelijk ac-
tieplan voor koorzingend Nederland.

Wilt u een delegatie van het bestuur van Koornetwerk
Nederland ontvangen, informeer ons dan over uw datum
-mogelijkheden in de periode oktober 2017 - maart
2018.
Reageert u liever schriftelijk, dan kan dat ook. Elke bij-
drage is welkom en waardevol.

Voorzitter Koornetwerk Nederland

Een email met datum-mogelijkheden of een schriftelijke
reactie kunt u sturen naar Herman Schimmel, via secre-
tariaat@koornetwerk. nl.
Achtergrondinformatie kunt u vinden op de website
www.koornetwerk.nl.
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Persbericht 31 augustus 2017

Met de Rehearse app oefenen koorzangers waar en
wanneer ze maar willen
Hoe krijg je zangers en zangeressen meer en vaker
aan het repeteren? Dat was de vraag die Marlous Lui-
ten, zangcoach van onder andere jeugdpopkoor Zinge!
had. De oplossing bleek simpel; iedereen heeft tegen-
woordig een mobiele telefoon. En zo ontstond het idee
voor een oefen-app. Alles wat je nodig hebt om te oefe-
nen direct onder 1 icoontje op je telefoon. Oscar Groe-
newout (oprichter van Zinge!) en Marlous Luiten zoch-
ten investeerders, ontwikkelden de Rehearse-app, en
nu twee jaar later Ís 'ie klaar, door diverse koren en
zanggroepen getest en klaar voor iedereen om te ge-
bruiken.

Bijna twee miljoen mensen in Nederland zingen in een
koor. Er wordt van hen verwacht dat ze thuis repeteren
met speciale oefenbestanden. ln de praktijk blijkt dat
vaak lastig. Hoe maak je het de leden van een zang-
groep, koor of band zo makkelijk mogelijk om thuis te
oefenen? Zinge! wilde graag dat haar 80 jonge zangers
meer thuis zouden gaan oefenen. De oefen bestanden
downloaden van de website bleek een obstakel. Dus
dat moest anders. Waar zijn bijna alle jongeren mee
vergroeid? lnderdaad met de mobiele telefoon.
De Rehearse app is dus letterlijk uit de praktijk ont-
staan. Uiteindelijk bleek, tijdens de ontwikkelfase, dat
volwassenen tegen precies dezelfde problemen aanlo-
pen. Met de Rehearse app hebben zangers nooit meer
een excuus om niet te oefenen. Het wordt ze zo mak-
kelijk gemaakt dat ze in de auto, in de trein, tijdens het
uitlaten van de hond hun partijen kunnen luisteren en
oefenen.
Drempelvrij nummers instuderen, waar en wanneer je
maar wilt.

Met Rehearse heb je een app op je smartphone. Tik
het icoontje aan en daar staan alle oefentracks, met
tekst en/of bladmuziek overzichtelijk bij elkaar. Nooit
meer zoeken. En alleen de eigen leden hebben toe-
gang. Zowel te streamen als offline beschikbaar te
maken. Met als extra feature dat er een links-rechts
schuif in zit als de stemmen stereo gezet worden, Er
kunnen ook nieuwberichten geplaatst worden. Super-
handig.

Doel van de app is om deze de komende periode door
te ontwikkelen tot de ultieme "zelf oefentool". Hiervoor
worden de gebruikers gevraagd input te leveren. Deze
informatie wordt weer gebruikt om de app door te ont-
wikkelen. Zo ontstaat samen een "community" om uit-
eindelijk de perfecte repetitietool te bouwen.

De app is gratis te downloaden in de app store of in
Google play. Een licentie tot\ '15,leden kost€ 29,50.
Meer dan 15 leden? Dan betaal je€ 1,95 per gebrui-
kend koorlid (hiermee-kan de dirigent of andere admini-
strator de eigen oefen-tracks via een zeer gebruiks-
vriendelijke website in de app plaatsen).
www.rehearse.nl

Meer informatie:

Marous Luiten marlous@rhrsl. nl 06-48069522
Oscar G roen ewo ut oscar@ rh rs l. n I 06 -47 946 1''6

,l'il l
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Met vriendelijke groet,

@__
Daphne Wassink
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$onl van Zangfrroren in Frieskní

Secr.:Dhr G. Dijkstra
Burg. Vlaskampstraat I 5

907 6 GD Sint-Amaparochie
tel: 0518 - 40 3l 06
E-mail: info@bond-van-zangkoren-friesland.nl

Belangrijke data voor de BvZiFz
24 maart 2018: jaarvergadering van de bond in
Joure.

7 april2018: concours in Joure. De aangesloten
koren zijn hierover reeds geïnformeerd. In het
kader van Leeuwarden-Friesland 2018 belooft de
afsluiting rond 21.00 uur een spetterend gebeuren
te worden. Komt allen. Nadere info volgt later.

Jubilarissen in de BvZiF:
Gerrit Cupido: It Rypster Tsjerkekoar Dronrijp;
25 jaz,r koorlid: speldje f oorkonde

Lies Elgersma-de Graaf: It Rypster Tsjerkekoar
Dronrijp; 25 jaar koorlid: speldje + oorkonde

Jitske van der Meer-Boorsma: It Rypster
Tsjerkekoar te Dronrijp; 25 jaar koorlid: speldje
+ oorkonde

Weetjes:

Bekijk de prachtige initiatieven van Leeuwarden
Friesland 2018; culturele hoofclstad van Europa
op www.stipe.frl.

Heeft jullie koor een mooi projectplan, maar niet
de financiën om het uit te voeren? Misschien
komt jullie project in aanmerking voor een bij-
drage uit een fonds. Ktjk op
www.stipe@keunstwurk.frl. Misschien kan
Keunstwurk jullie helpen.

Keunstwurk Friesland is een netwerkspeler van
formaat en is daarmee partner voor het culturele
veld in Fryslàn.
Hiermee is Keunstwurk dé expertise- en advies-
organisatie voor cultuureducatie, amateurkunst
en professionele kunst in de provincie Fryslán.
Keunsfwurk geeft informatie, advies en onder-
steuning; brengt mensen, partijen en organisaties
samen en schept zo voorwaarden voor een sterke
culturele infrastructuur in Fryslàn.
Contact Keunstwurk: 05 8-2343434.
De Bond van Zangkoren in Friesland is lid van
de SAKO, de samenwerkende korenorganisaties.
Info over de SAKO:
secr. BvZiF:
info @bond-van-zangkoren- friesland. nl

Voor koren is een bijdrage beschikbaar van de
SAKO in de onkosten voor organisatie van work-
shops koorscholing, stemvorming, podiumpresen-
tatie ed.
Informatie : 058-23 43 434 : SAKO/Keunstwurk
of info@keunstwurk.nl

Op 1 januari 2018 neemt Akke Kooistra afscheid
na jarenlange trouwe dienst als spin in het web van
Keunstwurk en gaat met een welverdiend pensi-
oen.
Veel Friese koren zullen op de een of andere ma-
nier met Akke te maken hebben gehad.
Ook voor de Friese Bond was zij het kennisnet bij
uitstek.
We zijn haar veel dank verschuldigd en nemen no-
de afscheid. Vy'e wensen haar alle goeds voor de
toe voor de toekomst,

Over de opvolging van Akke Kooistra bij Keunst-
wurk is op het moment van schrijven van dit arti-
kel nog niets bekend.

Huldiging van
drie koorleden
van It Rypster
Tsjerkekoar
Op 4 oktober, 's
avonds in de pauze
van de zangrepetitie
in kosterij van de
Alde Wite (de laat-
gotische St Salvius-
kerk van Dronryp), zijn 3 leden van It Rypster Tsjerkekoar
gehuldigd. Zij zijn alle drie 25 jaar koorlid en dat wordt be-
loond met een bondsspeld met bijbehorende oorkonde.

Mevr. Lies Elgersma - de Graaf (midden) zingt snds 1992
bij de sopraan maar moet binnenkort het koor verlaten we-
gens een verhuizing naar elders. Ze was van 2000-2009 se-
cretaris. Een andere verdienste is, dat zij iedere repetitie-
avond mevr. Stien Venema (rolstoelpatiënt) ophaalt en haar
na de zangavond ook weer netjes thuis aflevert.

Mevr. Jitske van der Meer - Boorsma (links) zingt even-
eens bij de sopraan, al vanaf 1991. Zij zalvan 1994 - 2000 in
het bestuur.

Dhr. Gerrit Cupido (rechts) zingt sinds december 1991 bij
de bas. Hij werd in bestuurslid in 1998 en is dat nu nog
steeds. Yan 1998-2015 was hij de man die de financiën van
het koor beheerde.

De jubilarissen werden namens het koor gefeliciteerd met een
boeket bloemen.
De huldiging vond plaats tijdens de redelijk opgerekte pauze
en werd afgesloten met een kop kofhe met gebak.
Jitske van der Meer was in eerste instantie niet aanwezigvan-
wege een griepje maar kwam gelukkig op het laatste moment
toch nog even en zo kon ook zij haar speldje opgeprikt krij-
gen.
Aardig was dat dhr. Auke Wierda een oorkonde namens het
koor kreeg uitgereikt wegens een lidmaatschap van 40 jaar.
Dit omdat de BvZiF daar wegens de veranderde decoratiere-
geling niet meer in voorziet.

Rinze Visser,
Voorzitter Bond van Zangkoren in Friesland
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50 Jaar Nederlands Koorfestival
Met de editie 2017-2018 viert het NKF haar 50-
jarig Jubileum. Daar wilje als koor toch bijzijn?
Twaalf provinciale korenfestivals...
...om het feest van samen zingen te vieren! Waarin
meedoen als koor uiteraard centraal staat en het
winnen van de titel 'tsesÍe Koor van jouw Provin-
cie" de slagroom op de taart kan worden.
Deelname staat open voor alle koren binnen de
eigen provincie.
Op NKF 2017-2018 vind je meer informatie hler-
over. Bij deelname krijgt het koor een NKF-
beoordeling over de presentatie die met een toe-
lichtend juryrapport na afloop wordt toegestuurd.

De Landelijke NKF Finale...
...is toegankelijk voor alle winnende koren in de
Provinciale NKF Competities.
Alle koren die bij de NKF Beoordeling de klas-
se 'NKF Topkoor' bereiken (255 punten of meer)
en de NKF Publieksfavorieten ontvangen een Wild-
card alsnog kans geeft op een finaleplaats.
Zie ook NKF 2017-2018 voor meer informatie over
NKF Wildcards.

NKF Coaching voor álle deelnemende koren!
Voor het eerst in het S0-jarige bestaan van het
NKF krijgt ieder deelnemend koor waardevolle
NKF Coaching aangeboden.
Je kunt daarbij als koor kiezen uit een kosteloze
Basis Coaching of een Uitgebreide Coaching tegen
een sterk gereduceerd tarief.
De coaching wordt aangeboden op het gebied van:
o vocal coaching (licht of klassiek), gege-

even door professionals uit de eigen regio
. presentatie, gegeven door professionele coa-

ches uit de eigen regio
o leiderschap coaching voor dirigenten i.s.m.

LEAD Conductors
o bestuurlijke coaching i.s.m. ZING magazine

Toegankelijk voor alle Nederlandse koren!
Winnen is natuurlijk leuk, maar meedoen is het al-
ler leukst.
Want niets geeft zo veel plezier als met elkaar sa-
men te zingen.
En uiteindelijk wordt ieder koor er beter van, want
de professionele NKF jury geeft op maar liefst 10
essentiële criteria een objectieve terugkoppeling
waar je als koor én dirigent direct mee aan de slag
kunt gaan!

Aanmelden kan tot 6 weken voor de eigen Provinciale
N KG Com petitie : www. nede rlandskoorfe stival. nl

Heeft jouw koor zich al aangemeld voor deelname
aan het Nederlands Koorfestival 2018, het grootste
korenfestival rond de belangrijkste korencompetitie
van Nederland?

Meld jouw koor aan op www.nederlandskoorfestival.nl
Provinciale Competitie NKF Friesland:
Zaterdag in april 20í8 De Lantaerne Surhuisterveen
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Op zaterdag 4 november viert WAADTWN het 10
jarig bestaan met een jubileum concert o.l.v. Si-
mon Bouma in de Bijekoer te \ilijnaldum. Aan-
vang 15.00 uur (zaal open vanaf 14.30uur) Toe-
gang gratis.

We nemen u graag mee terug naar hoe het begon en
waar wij nu staan als 4-stemmig koor.
Er is een gastoptreden van Tseard Nauta.

Misschien raakt u dusdanig enthousiast dat u denkt:
"Daar zou ik wel graag bij willen." Dat kan!
(Hoewel er voor de sopranen een kleine wachtlijst is
om een juiste balans niet te verstoren.)

KOM KIJKEN EN GENIETEN.
Na afloop is er een gezellig samen zijn met een hap-
je en een drankje in de Soos waarbij ook de keuken
openzal zljn.
's Avonds om 19.30 uur is er een feestavond voor
leden en niet-leden (gratis entree) met livemuziek
van het muzikale duo I.K.E.A. U bent van harte
welkom om er een gezellig feest van te maken.
10 jaar is niet niks!
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