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Beeldmerk Holland Harmony Conventie 2019 

Met de volgende fase voor de deur, de 

start van de inschrijvingen voor de HH 

competities, is het ultieme moment 

aangebroken het officiële logo voor de 

Holland Harmony Conventie 2019 

“Passion in Harmony” te presenteren. 

 

       Lees meer… 

 

Inschrijving start per 1 juli  

Tijdens de Holland Harmony Conventie 

vinden, op 29 en 30 maart 2019,  de 

kwartetten- en korencompetities plaats.  

In totaal zijn er vijf competities, verdeeld 

naar kwartetten (vrouwen, mannen en 

gemengd) en koren (vrouwen en 

mannen).  

       Lees meer… 

 

Als ervaren jazz & close harmony dirigent, voor 

de 1e keer naar een barbershop conventie 

(2017) 

Toen ik in 2016 aan de twee “convention 

songs” met iSing begon te werken, had ik 

geen idee wat barbershop was. Ik had 

wel een paar vooroordelen: mannen met 

strohoedjes die oubollige liedjes zingen. 

 

Al snel veranderde mijn oordeel.  

 

       Lees meer… 

 

Holland Harmony 

Conventie 2019 

Speciale editie 
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Harmony College, een mooie voorbereiding op 

de competities tijdens de conventie 

In de diverse voorbereidingen op de 

competitie vormt het Harmony College, 

dat georganiseerd wordt van 28 t/m 30 

september 2018, een mooie gelegenheid 

voor het toetsen, finetunen of aanpassen 

van je conventiesongs. 

     

 Lees meer… 

 

Als een lopend vuurtje… 

 “Passion in Harmony” is het thema van 

de conventie in 2019. 

Het conventieteam wil heel graag jullie 

hierover het woord geven. Wat is jullie 

Passion in Harmony? In ‘Als een lopend 

vuurtje…’ krijgt ieder koor/kwartet  het 

woord. 

      Lees meer… 

 

Nieuw aangesloten groepen bij Holland Harmony 

Sinds de vorige nieuwsbrief en nu 

hebben we drie(!) nieuwe groepen 

mogen verwelkomen, waarvan twee 

vrouwenkwartetten en één vrouwen-

koor. De loting voor het bepalen van de 

competitievolgorde zal plaatsvinden op 

15 juli. 

      Lees meer… 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 
 
1 juli 
Start inschrijving competitie 
 
30 september 
Sluiting inschrijving competitie 
 
1 oktober 
Start reserveren hotelkamers 
 
15 oktober 
Start bestellen lunch- en 
dinerbonnen en parkeerkaart 
 
Start toegangskaartenverkoop 
 
1 november 
Betaling registratiekosten 
compleet 

Snel naar 
 
Informatie over competities 
 
Informatie over show & 
entertainment 
 
Inschrijven & registratie 
 
Informatie over locatie & 
faciliteiten 
 
Aanmelden om aan te sluiten 
bij Holland Harmony  
 
Aanmelden Harmony College 
 
Conventie nieuws 
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Als een lopend vuurtje(1) 
 

Als eerste in de rubriek voor de 

kwartetten een mannenkwartet. In 

oktober 2018 bestaan ze 25 jaar: het 

zeer gewaardeerde, en alom bekende 

mannen barbershop kwartet uit Best, 

Unlimited! 

 Lees meer… 

 

Als een lopend vuurtje (2) 
 

Als eerste in de rubriek voor de koren 

hebben  we een speciaal welkom voor 

een vrouwenkoor, dat in juni vol 

overtuiging haar 10-jarig bestaan heeft 

gevierd: The Skyline Sisters uit  

Rotterdam! 

 Lees meer… 

 

Decorkleuren om rekening mee te houden 
 

Het zal een nieuwe ervaring gaan worden 

tijdens de conventie.   

De achtergrond, achter koor of kwartet 

tijdens de competities in 2019, zal 

variabel in kleur in te stellen zijn, per 

nummer! Dit vraagt wat denk- en 

bedenkwerk vooraf.  

 Lees meer… 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief via de contactpersoon van uw koor of 

kwartet bij Holland Harmony.  

Deze contactpersoon kan gegevens wijzigen of zich afmelden. 

 

Vacatures 
 
Hand & Spandiensten 
tijdens conventieweekend 
 
PR mensen 
enthousiaste PR mensen die 
het afnemen van een 
uitdagend interview niet 
schuwen 
 
BHV/EHBO 
tijdens conventieweekend 
 
 

Colofon 
 
Dit is een uitgave van Holland 
Harmony, speciale editie 
Conventie 2019. 
 
Bezoek onze website: 
www.hollandharmony.nl 
 
 

 
CT2019@hollandharmony.nl 
 
 
 
Volg ons ook via: 
facebook 
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