Verslag van de bestuursvergadering van Florilegium
10-2-2011
Aanwezig: Simon, Dirk, Fried, Bart, Rita, Iris
1. Concertorganisatie
Voor taken en taakverdeling zie bijlage.
•

•

Iris neemt contact op met het Davidsfonds in SGR om afspraken te maken over
organisatie en kosten. We stellen voor de kosten van het concert af te trekken van
de inkomsten van SGR en de eventuele winst of verlies te delen. We weten hoeveel
kaarten er verkocht zijn in SGR omdat ze eigen kaarten krijgen (die anders zijn dan
die van Leuven).
Tijden
o Generale repetitie in de school op donderdag 31-3, 20.00 uur.
o Concert 2-4: raccord in kerk SGR voor koor 17.00 uur; opstellen vanaf 16.00
uur met een paar mensen → vrijwilligers gezocht.
o Mieke spreekt het Davidsfonds aan om te zorgen voor drank en eventueel
broodjes tussen raccord en concert.
o Raccord Sint Michielskerk Leuven 18.30 uur.
o Mieke vervoert het clavecimbel in Leuven, wie vervoert het van Leuven naar
SGR?

2. Koorweekend 26-27 februari, jeugdherberg Oostduinkerke
Rooster
Zaterdag 26-2
10.30 -11.00
aankomst en koffie
11.00 - 12.30
Repetitie
12.30 – 14.00
Lunch en vrije tijd
13.30 – 15.30
Koorcoaching
15.30 – 15.45
Pauze
15.45 – 17.00
Koorcoaching
17.00 - 20.00
Vrije tijd en avondeten
20.00 - 21.30
Repetitie
Zondag 27-2
8.00 – 9.30
Ontbijt
9.30 – 10.15
Repetitie
10.15 – 11.00
Pauze
11.00 - 12.30
Repetitie
12.30 – 14.00
Lunch en vrije tijd
14.00 – 15.30
Repetitie
•
•

We krijgen dus een namiddag coaching van Anita Dür. Zij neemt het concertprogramma
en de stukken voor het tornooi onder handen.
Fried regelt de maaltijden en drinken voor pauzes en vraagt subsidie aan voor coaching
bij Koor en Stem.

3. We zijn uitgenodigd door Koor en Stem Vlaams-Brabant om deel te nemen aan een
kerstconcert in december. Dat lijkt ons een goed idee, we zochten immers nog een kleine
activiteit voor het najaar. Simon dringt wel aan op organisatie van het concert voor kerstmis:
hijzelf kan niet rond kerst en het lijkt ons beter uit que publiekswerking.

