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29 t/m 31 maart 2019 

De Koningshof NH, 

Veldhoven 

Holland Harmony Conventie – biennial Barbershop Singing Contest 

Tijdens de afgelopen Raad 
van Afgevaardigden op 21 
april vond de loting plaats 
voor de conventie in 2019. 
Middels deze loting is de 
volgorde bepaald in alle   
competities. 

Aan deze loting doen alle 
koren en kwartetten mee, 
die bij Holland Harmony 
zijn aangesloten.  

Uitslag loting  
Er is rekening gehouden 
met deelnemers die in 
twee kwartetten zingen en 
met dirigenten die voor 
meerdere koren staan en/ 
of dirigenten die zelf in een 
deelnemend koor zingen.  

Indien er onverhoopt toch 
iets over het hoofd is ge-
zien, neem dan nog even 
contact met ons op. 

Koorleden die in meerdere 
koren zingen, kunnen we 
niet tegemoet komen. 

Na sluiten van de periode 
van inschrijving (1/7--30/9) 
zal de definitieve volgorde 
doorgegeven worden. Ook 
nieuwe koren of kwartetten 
kunnen zich tot die tijd nog 
aanmelden. Zij worden ook 
ingeloot.  

De volgorde is nu als volgt: 

  
 

Onderweg naar 

1.4Joy (F) 
2. Oops (Mixed) 
3. Angels and Demons (Mixed) 
4. A Capella Quartet S.P.A.M (M) 
5. LinQ (F) 
6. Gentlemen’s Agreement (M) 
7. Men2B (M) 
8. Dutch Blend (F) 

  9. O!Boy (M) 
10. Natural Blend (M) 
11. Around the Bar (F) 
12. Cross Connection (M) 
13. Option4 (F) 
14. Cloud9 (F) 
15. Fyra (Mixed) 
16. Switch (F) 

17. QuartetQ (M) 
18. Next Generation (Mixed) 
19. True Colors (F) 
20. Stop Talking (F) 
21. Fruity Island Boys (M) 
22. Smart Tones (F) 
23. Challenge (F) 
24. Unlimited (M) 

Kwartet competitie – loting 2019  

  1. Swinging Woodnotes (F) 
  2. The College Barbers (M) 
  3. The New Harvest Singers (F) 
  4. The Hugo Barber Ladies (F) 
  5. Southern Comfort Barber Mates (M) 
  6. Miracle Sound (F) 
  7. The Skyline Sisters (F) 
  8. Vocal Group KeyChange (F) 
  9. Bewitched (F) 
10. Lake District Sound (M) 

11. Whale City Sound (M) 
12. Valley Voices Vocal Group (F) 
13. Amstel River Singers (F) 
14. Duketown Barbershop Singers (M) 
15. Vrouwe IJsselstein Swingt (F) 
16. Dolphin Barber Mates (M) 
17. Between Two Rivers (F) 
18. New Achord (F) 
19. T-SiNG! (M) 

20. The Rhine Singers (F) 
21. Sea Sound Singers (F) 
22. Momentum (M) 
23. Southern Comfort Barber Gals (F) 
24. The Gaggling Ganders Gang (M) 
25. Mainport Barbershop Singers (M) 
26. The Hugo Singers (M) 
27. Dutch Pride (F) 
28. Sound Waves (F) 
29. Vocal Group Route Sixteen (F) 

Koren competitie – loting 2019  
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“Verbinden, kleur geven 
en het vuur doorgeven 

aan elkaar.” 

Naast de loting is tijdens 
de RvA de eerste schets 
gegeven van de plannen 
en de reeds gerealiseerde 
stappen in de organisatie 
van de conventie in 2019 
door de conventiemanager 
Rob Veltman. 
 
De presentatie is te zien 
op de nieuwe facebook 
pagina “Holland Harmony 
Conventie 2019” 

Eerste presentatie plannen en vorderingen 

Zingen met passie, en in 
harmonie! Drie woorden 
die onlosmakelijk bij elkaar 
horen. 
 
Passie is inspiratie. Passie  
maakt dat je echt jezelf kan 
zijn. Passie geeft kleur aan 
het leven, en geeft je de 
gelegenheid jezelf voluit te 
ontdekken.  
Passie werkt aanstekelijk. 
Het stimuleert je creativiteit 
en geeft nieuwe ideeën. 
Het levert je allermooiste 
momenten op.  
 

Thema 2019: Passion in Harmony 

 

https://www.facebook.com/
HollandHarmonyConventie
2019 
 
en via de volgende youtube 
link  
 
https://youtu.be/ehtyQWTa
6Kc 
 
Zodra in ca. juni de nieuwe 
Holland Harmony website 
gereed is, met een speciaal 

Conventie onderdeel, zal 
ook daar de presentatie en 
alle andere essentiële en 
belangrijke informatie, te 
vinden zijn. 
 
In deze nieuwsbrief zullen 
we het gekozen thema, het 
conventieteam, tevens de 
belangrijke data als het 
tijdschema en een beknopt 
kostenoverzicht en één 
van de reeds bevestigde 
gastkoren toelichten. 

Maar passie alleen kan je 
verblinden.  
Passie gecombineerd met 
het werken aan/in harmonie 
maakt het daarentegen een 
geweldig evenwicht. 
Harmonie zit uiteraard in de 
muziek, de akkoorden. 
Maar nog veel meer in het 
samen beleven, de vriend-
schappen die het geeft, het 
verbinden. 
 
Verbinden, kleur geven en 
het vuur doorgeven aan 
elkaar, dat zal steeds de 
rode draad vormen in de 

conventie in 2019 en de 
aanloop daarnaar toe.  
 
Wij zijn nieuwsgierig naar 
jullie passie, in het zingen, 
voor elkaar, en in de voor-
bereidingen naar die drie 
dagen conventie in 2019.  
 
We zullen ook daar zeer  
regelmatig aandacht aan 
schenken in onze nieuws-
brieven, op de HH website 
en in de sociale media.  

 

 

https://www.facebook.com/HollandHarmonyConventie2019
https://www.facebook.com/HollandHarmonyConventie2019
https://www.facebook.com/HollandHarmonyConventie2019
https://youtu.be/ehtyQWTa6Kc
https://youtu.be/ehtyQWTa6Kc
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Een leuk moment voor ons 
als conventieteam 2019 is 
het geven van deze eerste 
presentatie van ons en 
onze plannen tot zover en 
hoever we nu al gevorderd 
zijn.  
 
Het is onze uitdaging het zo 
bekende grote feest der 
herkenning aangenaam te 
versieren met precies de 
juiste verrassende elemen-
ten! 
 

Conventieteam 2019 

Het team is onderverdeeld 
in verschillende disciplines. 
Ieder CT lid kan in het 
eigen werkgebied haar of 
zijn ideeën, in overleg, er 
volledig op los laten en 
gaat daar ook de volle  
verantwoording voor aan. 
  

Conventieteam 2019 

 

 
Naast deze groep mensen 
mogen we nu al heel blij 
zijn met een aantal mensen 
dat ons ondersteunt. Er zijn 
nog veel (kleinere) taken in 
te vullen.  
Doe jij met ons mee dit 
feest te organiseren? 
Geef je dan op, we 
hebben vele handen hard 
nodig! 

“Het is onze uitdaging 
het zo bekende grote 
feest der herkenning te 
versieren met precies 
de juiste verrassende 
elementen!” 

Belangrijke data 
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Onze eerste gast waar we 
alvast wat nader kennis 
mee gaan maken is het 
mannenkoor Hallmark of 
Harmony uit  Sheffield, UK  
o.l.v. de enige echte Tim 
Briggs.  

Gastkoor: Hallmark of Harmony 
Het koor is opgericht in 
1978. Ze viert haar 40e 
verjaardag deze oktober in 
2018! De groep bestaat uit 
zo’n 60+ leden. 
 

Hallmark heeft een enorme 
staat van dienst met wel 7 
gouden, 8 zilveren, w.o. in 
2017, en 2 bronzen BABS* 
medailles! 
*British Association for 
Barbershop Singers 

 

“We will leave no stone 
unturned in our quest for 
the best in Barbershop.” 

Hallmark of Harmony at BABS in 2017 when awarded silver  
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Ieder jaar weer zamelen zij 
geld in voor het door hen 
gekozen goede doel, t.w. 
St Luke’s Hospice.  
De cheque wordt feestelijk 
tijdens het Kerstoptreden 
in het huis overhandigd.  

  Holland Harmony is de 
grootste overkoepelende 
organisatie in Nederland 
voor barbershop zangers; 
koren en kwartetten.  

Tevens zetten veel leden 
zich in voor de ‘Music Hub’ 
raad, waarin vooral jeugd 
gestimuleerd en gecoacht 
wordt in het zingen.  
De eigen grenzen worden, 
zo zeggen ze zelf, regel-
matig opgerekt door hun  
dirigent Tim Briggs.  

Tim laat ze vooral ook de 
grenzen opzoeken van het  
niet-barbershop genre.  
Hij verleidt ze bijvoorbeeld 
tot het oppakken van een 
achtstemmig arrangement 
van Simon & Garfunkel’s 
America of onlangs zelfs 
een 13 parts arrangement 
van Bridge over Troubled 
Water! 

Momenteel zijn 29 koren 
en 24 kwartetten lid van 
Holland Harmony.  
Mannen-, vrouwen en voor 
kwartetten ook gemengd.  

Holland Harmony besteedt 
veel aandacht aan educatie 
en ontwikkeling, show en 
competitie en begeleiding 
van haar leden in aller-
hande (koor)zaken. 

Stichting 

Holland Harmony 
Dutch Association of Barbershop Singers 

 
KvK 41 180751 

 

 
 

 

 
 

CONVENTIETEAM 2019 
 

e-mail: 
 

CT2019@hollandharmony.nl 
 

facebook: 
 

Holland Harmony Conventie 2019 
https://www.facebook.com/HollandHar
monyConventie2019 

 

Bezoek onze website! 

Ga naar: 

www.hollandharmony.nl 

geheel vernieuwd per mei/juni!! 

 

Informatie over Holland Harmony 

 vervolg van Gastkoor: Hallmark of Harmony 

Met de eerste presentatie 
van de conventie plannen 
op de RvA is ook de start 
gemaakt voor de verdere  
communicatie m.b.t. de 
hele verscheidenheid  aan  
bij de conventie horende  
onderwerpen. 
We geven allereerst hier 
een overzicht van de nu 
belangrijkste kanalen: 

• conventie nieuwsbrieven 
per e-mail en links op 
website en FB (ca. 6x) 

• HH website 

• Facebook pagina’s 

• Conventieteam e-mail 

Er zullen regelmatig en 
zeker op belangrijke beslis- 
of doorgeefmomenten naar 
alle koren en kwartetten 
conventie nieuwsbrieven 
per e-mail worden gestuurd. 
  
Rond juni zal de HH website 
volledig vernieuwd zijn!  
Ook de conventie zal een 
prominente plek krijgen. Op 
de website komt alle info,  
updates , foto’s, de diverse 
inschrijfformulieren, etc.. 
De website is altijd (!) de 
volledige uitvalsbasis van 
informatie. 

Voor o.a. bijzondere tips en 
weetjes, nieuwsflitsen, een  
korte poll of interactie zijn 
we dit jaar tevens gestart 
met een speciale Conventie 
Facebook pagina. Like en 
volg ons, en nodig ook je 
vrienden uit! 
Ook op de FB pagina van 
Holland Harmony zullen we 
de belangrijke berichten 
blijven plaatsen.  
 
Verder kun je ons contacten 
per e-mail voor bijv. vragen, 
aanmelden als vrijwilliger, 
etc. 

Communicatie & contact 

mailto:ct2019@hollandharmony.nl
https://www.facebook.com/HollandHarmonyConventie2019
https://www.facebook.com/HollandHarmonyConventie2019
http://www.hollandharmony.nl/

