Kessel-Lo, donderdag 21 januari 2016

Verslag van beheersvergadering van 21/01/2016.
Fried Buelens (Voorzitter en Penningmeester)
Inge Gorgon (Beheerder)
Simon Van Damme (Dirigent)
Iris Steen (Beheerder)
Dirk Verstreken (Beheerder)

Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig

1. Draaiboek voor het concert van 19 maart 2016
- Fried zorgt voor aangifte bij Sabam,
- het gebruikelijke podium wordt voorzien door de Romaanse poort,
- de kosten worden geraamd op 1000 euro (incl. 4 x 100 euro voor musici),
- Dirk probeert nog eens te informeren nog eens bij Portobello of ze willen
sponsoren,
- de kaarten verdeelt Fried,
- programmaboekjes: Bart,
- Jo zorgt voor extra verlichting voor podium,
- Dirk zorgt voor de podiumblokken (de hoogste niet, 4 middelste, 6 lage),
- voor de musici wordt geen eten voorzien.
2. Project Listening between the sound loopt als een trein.
- er zijn 12 partners,
- het programma bepalen ziet Simon wel zitten,
- een groter probleem is de akoestiek: zingen in open lucht,
- er wordt een concert georganiseerd in Wellen (Borgloon) op zondag 19 juni
2016 en in Damme op zondag 11 september 2016.
3. Verdere planning:
- Dirk Nijs stelde voor om een kerstconcert te organiseren voor de Landelijke
Gilde van Wilsele. Simon zag dat wel zitten in combinatie met een concert
op 4 februari 2017 in het cultureel centrum,
- voorstel voor een optreden in het weekend 8, 9 oktober 2016
- er was een vraag om een mis te zingen in de gevangenis Leuven centraal,
- a capella concert in januari-februari 2017 met een nog te bepalen programma,
- samenwerking met symfonisch orkest Roermond in 2017. Iris heeft al aan
het orkest gevraagd om een locatie te zoeken voor een koor- en orkestweekend
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op 7 en 8 oktober 2017. Het concert in Leuven wordt overwogen op
zondag namiddag 22 oktober of 19 november 2017 om 16.00 u. Mogelijke
locaties: Minnepoort, De Borre Bierbeek, de kerk van Blauwput,
- er wordt geprobeerd om bijkomende sessies koor coaching te regelen door
Emily De Voght op 14 en 21 april 2016. Fried doet de aanvraag voor subsidie,
- op 17 april 2016 wordt een benefietconcert voor Luz del Mundo georganiseerd
door Inge.

Fried Buelens,
Voorzitter.
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