Bestuursvergadering donderdag 13 oktober 2011
Lopende concerten
Kerstconcert 11.12.2011
repetitie is ingepland op 10.12.2011 van 14u00 tot 17u30 in Rotselaar ; werd reeds
gecommuniceerd ;
50 inkomstkaarten aan 8 euro kunnen ons 400 euro inkomsten opleveren.
‘Carnaval’concert 10.03.2012 (Leuven) en 17.03.2012 (St. Genesius Rode)
feedback over een mogelijk concert in Aarschot wordt nog afgewacht ;
buiten de 2 geprogrammeerde concerten zoeken we geen bijkomend concert meer ;
affiches en kaarten moeten beschikbaar zijn na de kerstvakantie ;
aankondiging in de cultuurdatabank kan nu al gebeuren ;
programma wordt vastgelegd tegen 04.11.2011 ;
inspiratie voor vormgeving affiches, flyers, kaarten via fotoreeks ‘Venetiaans
carnaval’ ;
voor kleding mag de moeder van Inge Gorgon aangesproken worden ;
generale repetitie op 10.03.2012 in de namiddag in de Romaanse Poort ;
belichting moet nog geregeld worden (via 30CC, via Marion, via website provincie,
via andere contacten) ;
voor de opstelling van het koor kan opnieuw gebruik gemaakt worden van de
Scalablokken ;
voor maskers kan Nikki Mommaerts (collega van Bart) aangesproken worden
mailing Willemsfonds wordt afgevoerd ; mailing Davidsfonds wordt uitgesteld naar
later ;
voor onze promotie kunnen we gebruik maken van het adressenbestand van de
cultuurraad ; we moeten ook dringend ons eigen adressenbestand ‘opkuisen’ ; wordt
aan de koorleden gevraagd ;
een draft van begroting ziet er als volt uit :
Opbrengsten
kaartverkoop Leuven : max 250 x 9 =
2.225  1.800
opbrengsten St. Genesius Rode : 1.000

Kosten
locatie kerk : 0
locatie Romaanse Poort : 300
luitenist : 250
drukwerk affiches, flyers, kaarten : 250
partituren : 100
belichting : 500
kleding en maskers : 200
diverse onkosten : 100

totaal : 2.800  2.500

totaal : 1.700

Evaluatie kwartetzingen en nieuwe koorleden / inschrijvingsgeld
is een nuttige oefening de voor herhaling vatbaar is ;
conclusie is dat het leesniveau omhoog moet ;
aan de nieuwe koorleden wordt voor 2011 een geprorateerd inschrijvingsgeld van
20 euro gevraagd.
Koordag
het koorweekend 2012 wordt vervangen door een koordag in het ‘schooltje’;
planning wordt vastgelegd na doodle op 21.01.2012 / 22.01.2012 / 11.02.2012 of
12.02.2012 ;
maaltijd : we kunnen overwegen om bijvoorbeeld ‘Chinees’ te bestellen.
Website
taakverdeling : Marnix is technisch webmaster (nieuwe lay-out is al klaar maar moet
nog opengesteld worden) en Dirk is webredacteur (teksten maken) ;
de oproep naar sopranen via website moet vervangen worden door een oproep naar
tenoren en bassen.
Verdere planning na maart 2012
mis St. Michielskerk : juli 2012
requiem Abdij van ’t Park : begin november 2012
passieconcert (continuo, strijkers, solisten) 23.03.2013 of 24.03.2013 (bij voorkeur op
zaterdagavond)
koormis Piet Swerts voor Florilegium : mei of juni 2013 ;

To do

Simon kerstconcert : kaarten en promotiemateriaal opvragen
vastlegging programma tegen 04.11.2011
contact opnemen met 30CC en met Marion inzake mogelijkheden belichting
vragen aan Marion of de kooropstelling met Scalablokken past in het danskader
Iris
aankondiging ‘carnaval’concert Romaanse Poort in cultuurdatabank
beeldmateriaal zoeken voor affiche, flyers, kaarten via fotoreeks Venetiaans
carnaval
zoeken via website provincie naar mogelijkheden belichting
doorsturen aangepaste ledenlijst
per mail 20 euro inschrijvingsgeld opvragen bij nieuwe koorleden
(rekeningnummer vermelden)
Abdij van ’t park contacteren voor requiemconcert op 02.11.2012 of 03.11.2012 of
04.11.2012
opkuisen mailadressenbestand Florigiem via koorleden

Fried

Dirk
Rita
Bart

???

draft van begroting nakijken en eventueel bijsturen ifv nauwkeurigheid (vb : prijs
locatie Romaanse Poort)
beschikbaarheid Romaanse Poort navragen voor passieconcert op 23.03.2013 of
24.03.2013
feedback mogelijk concert in Aarschot
webredactie website : teksten maken en aanpassen
mogelijkheden belichting navragen via Ben De Keyzer, Jos Stroobants, Peter van
Bauwel, andere …
Nikki Mommaerts contacteren voor maskers en tegen welke prijs
planning vastleggen voor koordag via doodlebevraging : 21.01.2012, 22.01.2012,
11.02.2012 of 12.02.2012

