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Koepeldag voor verenigingen en amateurkunst
Op 3 november zijn, vanuit het Holland
Harmony bestuur, Mathilde en Co’nn
op de Koepeldag voor verenigingen en
amateurkunst in Utrecht geweest.

Lees meer…

Holland Harmony Besturendag 22 november –
werkgroep Communicatie
Wat gaan we doen? Dat was een van de
vragen die centraal stonden bij het
middagprogramma van de Besturendag
van 22 november.

Lees meer…

Conventienieuws: Start verkoop toegangskaarten
Samen vertellen over dit feest: gebruik
het promotiepakket!
Natuurlijk wil je als zanger(es) heel graag
jouw hobby, jouw passie delen met
zoveel mogelijk mensen.
Lees meer…

pagina 2

Nieuwsbrief Holland Harmony

Belangrijke data
1 december
Start verkoop losse conventie
toegangskaarten
31 december
Sluiting opgave huur inzingzalen
(conventie)
1 januari
Prijsverhoging hotelkamerprijzen, lunch- en dinerbonnen
door BTW verhoging van 6 naar
9% (conventie)
12 januari
HH bestuursvergadering
vóór 1 februari
Aanmelden lipdub
Aanmelden geluidsopname
Deelname zondagshow

Conventienieuws: Let op! Hogere prijzen hotelkamers
en eetbonnen door BTW verhoging van 6 naar 9%
Per 1 januari wordt het BTW tarief voor
logies en voedingsmiddelen verhoogd.
Dit heeft ook effect op de prijzen die
gehanteerd worden voor verblijf en
maaltijden tijdens de conventie.

Lees meer…

Conventienieuws: Eigen kleurkeuzes voor de
achtergrond tijdens de competities
Binnenkort zal het overzicht van
kleurkeuzes voor de achtergrond toegestuurd worden aan de deelnemende
koren en kwartetten.

24 februari
Deadline opgave competitiesongs en decorkleurkeuzen
(conventie)

Lees meer…

Conventienieuws: Aanmelden voor lipdub

Snel naar
HH Conventie 2019:

Voortbordurend op de opmerkingen
gemaakt tijdens de verschillende
regiobijeenkomsten betreffende het
zondagprogramma zijn we enthousiast
aan de slag gegaan.

Informatie over competities
Informatie over show &
entertainment
Toegangskaarten bestellen
2019 Convention Song
“I’m Still Standing”
Informatie over locatie &
faciliteiten

Lees meer…

Conventienieuws: Geluidsopname “I’m Still Standing”
Als voorbereiding op de lipdub hebben
we een goede geluidsopname nodig.
Deze geluidsopname zal worden afgespeeld tijdens de lipdub opname.

Deelnemersinformatie
Conventie nieuws

Lees meer…
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Onderweg naar Holland Harmony Conventie 2019

Vacatures
Hand & Spandiensten
Gastvrouwen/heren
Lipdub begeleiders
PR / Social Media goeroes

Conventienieuws: Aanmelden voor een bijzondere
show op zondagmiddag
De programma’s voor de vrijdagavond,
zaterdagavond en zondagmiddag zijn
ingevuld. Check vooral de pagina Show
& Entertainment voor de details!

BHV/EHBO
tijdens conventieweekend
Details zie oproep in deze
nieuwsbrief.

Lees meer…

Voortgang ontwikkeling conventie app
Het framework is helder. Datzelfde geldt
voor de inhoud. Er zal een iOS en een
Android versie ontwikkeld worden.

Colofon
Dit is een uitgave van Holland
Harmony.
Bezoek onze website:
www.hollandharmony.nl

Speciaal voor Conventie 2019:

Lees meer…

Conventienieuws: Van “Lopend vuurtje” naar
Informatie over de deelnemers
We hebben al een heel aantal “Lopende
vuurtjes” gehad van deelnemers. Stuk
voor stuk leuke verhalen, goede vragen
en mooie foto’s. Deze “Lopende
vuurtjes” vormen de basis voor de
informatie die wij zullen vermelden bij de
deelnemers.
Lees meer…

Holland Harmony Conventie 2019
HH Conventie op facebook

U ontvangt deze nieuwsbrief
omdat u lid bent van Holland
Harmony of dit bent geweest.
Indien u de nieuwsbrief niet
wilt ontvangen, kunt u zich
hier afmelden.

Conventienieuws: Oproep voor vrijwilligers
We gaan een geweldig weekend
tegemoet. Om ook op de dagen zelf alles
in goede banen te leiden zijn we op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers.

Lees meer…

