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Inschrijving sluit 30 september
De inschrijvingsperiode loopt bijna ten
einde. Nog tot en met zondag 30
september 2018 kunnen koren en
kwartetten inschrijven voor de 2019
competitie.

September 2018

Lees meer…
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Reservering hotelkamers, eetbonnen, parkeerkaarten
Vanaf 1 oktober kunnen hotelkamers bij
NH De Koningshof gereserveerd worden.
Reserveringen worden behandeld op
binnenkomst, dus wacht niet te lang.

Lees meer…

Invulling dirigenten vacatures
Goed nieuws van en voor onze
gewaardeerde Holland Harmony leden
Whale City Sound, Lake District Sound en
Sea Sound Singers!

Lees meer…

Resultaten van de regiobijeenkomsten
Boven alles zijn de aangename en
gedreven betrokkenheid van de leden
en de ervaren grote waardering voor
dit initiatief de meest opvallende
punten.
Lees meer…
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Mogelijkheid tot deelname buiten mededinging

Belangrijke data
30 september
Sluiting inschrijving competitie

Bij het lidmaatschap bij Holland Harmony
committeer je je als groep ook direct aan
het deelnemen aan de competitie tijdens
de tweejaarlijkse conventies.

Lees meer…

1 oktober
Start reserveren hotelkamers
15 oktober
Start toegangskaartenverkoop

Kleur, kleuren en nog eens kleuren
In 2019 zullen we gaan werken met een
achtergrond die variëren kan in kleur.

1 november
Betaling registratiekosten
compleet
1 december
Start bestellen lunch- en
dinerbonnen, parkeerkaarten

Lees meer…

Ontwikkeling conventie app

Snel naar
Informatie over competities
Informatie over show &
entertainment

“Super”, “Helemaal van deze tijd” en
“Wat een geweldige besparing voor
het milieu”; Dit zijn zomaar enkele
reacties gegeven tijdens de onlangs
gehouden regiobijeenkomsten op de
ontwikkeling van de conventie app.

Inschrijven & registratie
Lees meer…
Informatie over locatie &
faciliteiten
Overzicht data en kosten
Conventie nieuws

2019 Convention Song: “I’m Still Standing”
Een breed gekoesterde wens, een
nummer om samen te zingen, graag
modern, leuk en vlot! Een aanzet voor
een nieuwe traditie: een populair,
gezamenlijk nummer te introduceren
op de tweejaarlijkse conventie.
Lees meer…
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Invulling zondagprogramma – onder voorbehoud

Vacatures
Hand & Spandiensten
tijdens conventieweekend

De open discussies op de verschillende
regiobijeenkomsten hebben zeer veel
goede input gegeven, zeker wat betreft
ideeën voor de zondag invulling.

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

Colofon

Lees meer…

Invulling en promotie shows: vrijdag- en zaterdagavond
De shows op zowel vrijdagavond als
zaterdagavond worden voor een groot
deel gevuld door onze eigen toppers!
Alle nr.’s 1,2 en 3 mogen hierin immers
acte de presence geven.

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

Lees meer…

Inzicht in conventiesongs deelnemers
Wie kent die frustratie niet als je de
competitie volgt?
Nu alweer dit nummer? Niet leuk voor
het publiek, en ook niet echt leuk voor je
eigen groep.

CT2019@hollandharmony.nl

Lees meer…

Portret van… Vrijwilligers bij Inschrijving en Registratie
Volg ons ook via:
facebook

“Passion in Harmony” is waar het deze
conventie over gaat. Passie is de drijfveer
voor heel veel mensen die betrokken zijn
bij (de organisatie van) de conventie.
Een goede reden om eens achter de
schermen te kijken.

Lees meer…
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U ontvangt deze nieuwsbrief
via de contactpersoon van uw
koor of kwartet bij Holland
Harmony.
Deze contactpersoon kan
gegevens wijzigen of zich
afmelden.
In de nabije toekomst zal de
nieuwsbrief verstuurd gaan
worden naar ieder individueel
lid.
Indien u de nieuwsbrief niet
wilt ontvangen, kunt u dit
kenbaar maken bij uw
contactpersoon bij koor of
kwartet.
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Als een lopend vuurtje – Mainport Barbershop Singers
Uitgedaagd door de ook Rotterdamse
The Skyline Sisters valt nu de eer te
beurt aan ons koor om te vertellen over
onze ervaringen tijdens de Conventie
2017 en antwoord te geven op de vraag
“wat is jullie meest hilarische moment
Lees meer…

Als een lopend vuurtje – Challenge
“Don’t limit your challenges, challenge
your limits”, dat is het motto van ons
kwartet.

Lees meer…

Als een lopend vuurtje – Southern Comfort Barber Gals
Passion in Harmony staat bij de Southern
Comfort Barber Gals hoog in het vaandel.
Dat uit zich in het gevoel te willen groeien
in zang en performen, met de extra inzet
die daarbij hoort. Om te groeien heb je
een stip op de horizon nodig waar je naar
toe werkt.
Lees meer…

Opfrisser voor de “performance” categorie
Wil je weer even helder krijgen wat die
nieuwe "performance" categorie nu ook
alweer inhoudt?.
Kijk dan dit filmpje, gemaakt door
degenen die aan de basis hebben gestaan
van het ombouwen van "presentation"
naar "performance".
Lees meer…

