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Beste	  Vocalisten	  
	  
Hierbij	  meer	  informatie	  over	  de	  oud-‐leden	  dag	  op	  zaterdag	  25	  januari	  2020.	  Zoals	  bekend	  gaan	  
we	  op	  die	  dag	  een	  “oud-‐leden	  plus	  dag”	  organiseren	  in	  het	  Akoesticum	  	  waarop	  we	  oud-‐leden,	  
Scratch-‐/projectzangers	  en	  welke	  andere	  belangstellenden	  dan	  ook	  verwelkomen	  voor	  een	  
mooie	  middag	  en	  avond.	  Bedoeling	  is	  dat	  belangstellenden	  zich	  tevoren	  inschrijven	  en	  daarvoor	  
een	  bedrag	  van	  bijv.	  €	  50	  betalen.	  
	  
Het	  programma	  ziet	  er	  in	  hoofdlijnen	  als	  volgt	  uit	  
Eerste	  opzet	  tijdschema	  

● Vanaf	  12.30	  iedereen	  inloop	  
● 1e	  ronde	  workshops	  van	  13.00	  –	  14.30,	  2e	  ronde	  15.00	  –	  16.30	  	  
● 16.30	  –	  17.00	  	  borrelen,	  kosten	  voor	  eigen	  rekening	  
● 17.15	  –	  18.45	  eten	  
● 18.30	  –	  19.00	  aankomst	  bezoekers	  avondprogramma	  
● 19.00	  –	  20.00	  à	  20.15	  Talentenveiling	  in	  Auditorium	  
● 20.30	  –	  22.00	  optredens	  	  in	  het	  Auditorium	  bestaande	  uit	  

o stuk	  van	  Van	  Oosten	  (integraal)	  	  
o gouwe	  ouwe	  repertoirestukken	  met	  -‐	  eventueel	  -‐	  deelname	  van	  oud-‐leden	  
o enkele	  makkelijke	  meezingers	  bijv.	  uit	  Ars	  Musica,	  uit	  te	  voeren	  door	  mensen	  

die	  daartoe	  een	  workshop	  hebben	  gevolgd	  	  
	  
Vele	  details	  moeten	  nog	  worden	  uitgewerkt,	  maar	  we	  willen	  dit	  jullie	  nu	  al	  laten	  weten	  en	  tevens	  	  
jullie	  aandacht	  en	  inspiratie	  vragen	  voor	  de	  volgende	  drie	  punten.	  
	  
Talentenveiling	  
In	  de	  begroting	  voor	  het	  Lustrumprogramma	  is	  rekening	  gehouden	  met	  een	  door	  onszelf	  te	  
genereren	  financiële	  bijdrage.	  Daartoe	  willen	  we	  nu	  eens	  niet	  gezamenlijk	  wijn,	  oliebollen,	  
garage-‐/zolderresten,	  	  o.d.	  te	  verkopen,	  	  maar	  door	  een	  zgn.	  Talentenveiling	  te	  organiseren:	  een	  
veiling	  waarin	  potentiële	  belangstellenden	  (onder	  wie	  wijzelf	  natuurlijk	  of	  verwanten,	  vrienden	  
die	  we	  goed	  kennen	  en	  namens	  wie	  we	  kunnen	  optreden)	  kunnen	  bieden	  op	  talenten	  die	  worden	  
aangeboden.	  De	  bedoeling	  is	  om	  die	  veiling	  aan	  het	  begin	  van	  de	  avond	  in	  het	  Auditorium	  te	  
houden	  en	  uiteraard	  daarbij	  zoveel	  mogelijk	  geld	  te	  genereren.	  
Details	  moeten	  natuurlijk	  nog	  worden	  uitgewerkt	  maar	  het	  is	  belangrijk	  dat	  we	  nu	  met	  zijn	  allen	  
al	  nagaan	  wat	  we	  te	  bieden	  zouden	  kunnen	  hebben.	  Ook	  zou	  het	  mooi	  zijn	  als	  elk	  Vocalise-‐lid	  
minstens	  één	  zo’n	  talent	  beschikbaar	  stelt.	  	  
Om	  jullie	  nu	  een	  idee	  	  te	  geven	  van	  talenten	  waar	  we	  aan	  denken	  hierbij	  een	  voorzet	  

● Een	  dag	  zeilen	  in	  Friesland	  (Jeanny)	  
● Heemkundewandeling,	  bijv.	  in	  het	  gebied	  achter	  Quadenoord,	  Nils)	  
● Feestrede	  op	  rijm	  bij	  wat	  voor	  vrolijke	  gelegenheid	  dan	  ook	  (Nils)	  
● Sinterklaasgedichten	  maken	  (Arianne)	  
● Enkele	  uren	  bijles	  Engels/Nederlands/Wiskunde	  (Arianne)	  
● Klussen	  in	  welke	  vorm	  dan	  ook	  
● Computerhulp	  
● Huishoudelijke	  klussen	  
● (Helpen)	  koken	  
● Resultaten	  van	  eigen	  bak-‐/braad/kookactiviteiten	  t.b.v./	  feestmaaltijd/hapjes	  

cateren/......	  
● Beginselen	  Genealogisch	  onderzoek	  doen	  
● Naaiwerk	  
● Hond	  uitlaten	  
● Chauffeursdiensten	  
● Etc.,	  etc.	  	  

Uiteraard	  is	  het	  wel	  de	  bedoeling	  dat	  je	  eventuele	  (voorbereidings-‐)kosten	  zelf	  draagt,	  anders	  
levert	  het	  niets	  op.	  
	  
Je	  ziet	  dat	  het	  aanbod	  heel	  breed	  kan	  worden	  als	  je	  maar	  eenmaal	  de	  keuze	  maakt	  om	  iéts	  te	  
doen,	  en	  daarbij	  eventuele	  valse	  bescheidenheid	  achter	  je	  laat.	  	  Uiteraard	  moet	  het	  natuurlijk	  wel	  
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leuk	  blijven	  om	  	  te	  doen.	  En	  bedenk	  ook	  alvast	  eens	  wat	  je	  een	  redelijk	  bedrag	  vindt	  om	  de	  veiling	  
van	  jouw	  kavel(s)	  mee	  te	  starten.	  
Mogelijkheden	  te	  over	  om	  tot	  nu	  toe	  onbekend	  gebleven	  talenten	  te	  laten	  zien/horen	  en	  er	  voor	  
Vocalise	  iets	  positiefs	  mee	  te	  doen.	  
We	  willen	  graag	  niet	  te	  lang	  na	  de	  ALV	  een	  eerste	  lijst	  hebben.	  We	  kunnen	  dan	  alvast	  kijken	  
welke	  de	  beste	  scoringskans	  hebben.	  Desondanks	  willen	  we	  ook	  proberen	  van	  iedereen	  
tenminste	  één	  talent	  te	  kunnen	  aanbieden.	  Het	  kan	  niet	  zo	  zijn	  dat	  iemand	  moeite	  doet	  om	  iets	  te	  
verzinnen	  dat	  wij	  dat	  dan	  afkeuren	  
Geef	  je	  op	  aan	  Jeanny.	  Zij	  coördineert	  dit	  onderdeel	  van	  de	  Oud-‐leden	  dag	  op	  zaterdag	  25	  januari	  
2020	  
	  
Workshops	  
De	  middag	  van	  de	  Oud-‐leden	  dag	  willen	  we	  een	  aantal	  workshops	  houden:	  8	  stuks	  in	  twee	  
groepen	  van	  4	  parallelle	  workshops,	  elk	  van	  1,5	  uur.	  
Onderwerpen	  die	  wij	  tot	  nu	  toe	  bedacht	  hebben	  zijn	  

1. Uitgebreide	  toelichting	  Roel	  van	  Oosten	  op	  zijn	  compositie	  met	  evt.	  stukjes	  muziek	  
2. Repeteren	  van	  enkele	  eenvoudige	  stukken	  uit	  Ars	  Musica	  o.i.d.	  en	  die	  ’s	  avonds	  

uitvoeren;	  	  
3. Golden	  Oldies	  uit	  Vocalisetijd	  opnieuw	  repeteren	  en	  ’s	  avonds	  uitvoeren	  (i.o.m.	  Gerrit	  

selecteren)	  	  
4. Diverse	  vormen	  van	  slagwerk/djembé/o.i.d.	  met	  daarbij	  ritmelessen/-‐training	  
5. Spirituals	  
6. Gregoriaans	  
7. Close	  Harmony	  
8. Ademtechniek/klankvorming	  	  
9. Barbershopsinging	  
10. Intonatie/articulatielessen	  
11. ......	  

	  
We	  willen	  graag	  nog	  meer	  suggesties	  hebben	  zodat	  we	  een	  zo	  breed	  mogelijk	  palet	  van	  
workshops	  kunnen	  aanbieden.	  Mochten	  jullie	  ideeën/wensen	  hebben,	  laat	  het	  Nils	  weten.	  	  
	  
Lijst	  van	  oud-‐leden	  
Arianne	  heeft	  zich	  opgeworpen	  om	  tot	  een	  zo	  uitvoerig	  mogelijk	  overzicht	  van	  de	  te	  benaderen	  
oud-‐leden	  en	  oud-‐project-‐/scratchzangers	  te	  komen.	  Dat	  is	  een	  forse	  klus,	  maar	  hoe	  meer	  
mensen	  we	  kunnen	  aanschrijven,	  hoe	  beter.	  Daarom	  vragen	  we	  jullie	  om	  alvast	  na	  te	  denken	  
welke	  oud-‐leden	  je	  nog	  kent	  of	  in	  je	  hoofd	  hebt	  en	  vooral	  wat	  hun	  contactgegevens	  zijn.	  Zodra	  
Arianne	  de	  lijst	  klaar	  heeft	  sturen	  we	  die	  naar	  jullie	  allen	  toe	  in	  de	  hoop	  dat	  je,	  al	  die	  oude	  namen	  
lezende,	  nog	  enkele	  namen	  te	  binnen	  schieten.	  Uiteraard	  mag	  je	  ook	  als	  je	  al	  eerder	  een	  naam	  +	  
contactgegevens	  hebt,	  die	  aan	  Arianne	  doorgeven,	  bij	  voorkeur	  per	  mail.	  
	  
Nieuwsbrief/PR	  
Tenslotte	  willen	  we	  een	  Nieuwsbrief	  aan	  de	  oud-‐leden	  sturen,	  ruim	  vóór	  de	  Jubileumconcerten	  
op	  16	  en	  17	  november.	  	  Daarin	  kunnen	  we	  ook	  de	  oud-‐leden	  dag	  van	  25	  januari	  2020	  
aankondigen.	  Mocht	  iemand	  zich	  geroepen	  voelen	  daaraan	  mee	  te	  werken	  om	  die	  zo	  
aantrekkelijk	  mogelijk	  te	  maken,	  graag!	  Die	  moet	  uiteraard	  ook	  op	  de	  site.	  	  
Daarnaast	  moet	  er	  veel	  andere	  publiciteit	  gegenereerd	  worden.	  Ook	  daar	  moeten	  we	  nog	  verder	  
over	  nadenken.	  
	  
Laat	  je	  gedachten	  hier	  over	  gaan	  en	  deel	  met	  ons	  jullie	  ideeen,	  suggesties, 	  
namen	  van	  oud-‐leden	  of	  andere	  belangstellenden,	  en	  vooral	  ook	  jullie	  
talenten!	  
	  
	  
Jeanny,	  Arianne,	  Nils	  
	  
	  
	  
	  


