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Wat nemen we mee en vervolg 

 



Waarom in de regio 

Door regionale gesprekken te voeren 
kunnen we meer de diepte raken en echt 
iets voor de koren en kwartetten 
betekenen. 

 

Wij geloven erin dat samenwerking ons 
allemaal sterker maken. 



Strategie in de regio 

 Gezamenlijke uitdaging: vergrijzing en 
ledenwerving. 

 Holland Harmony heeft strategie hierop 
geformuleerd en de strategie is getoetst en 
verrijkt tijdens de besturendag van september 
2018. 

 Door de besturen zijn accenten gezet om de 
keuzes te prioriteren. 



Strategie in de regio 



Strategie in de regio 

Conclusie: focus op  

Verjonging 

Kwaliteitsbevordering 

Beter laten zien waar HH goed in is  
 



Strategie in de regio 

Ideeën verjonging 

Samenwerking met (hoge)scholen, universiteiten 

Projectkoor met jeugdkoor, muziekscholen, onderwijs 

Zoek combi met kleinkunst, shows, musicals 

Performance verjongen 

Repertoire verjongen 

Aandacht in de media voor barbershop 

Geef jongeren een rol en verantwoordelijkheid 

 



Strategie in de regio 

1. Verjonging 

Wat helpt jullie in de regio en  

welke kansen zijn er in de regio. 

Wij zouden wel 
willen …. 

En hier in de regio 
hebben we daarvoor 
… 

Onze inbreng.. 



Strategie in de regio 

2. Kwaliteit 

Gericht op de Conventie:  

Conventieteam mee aan de slag 

 

Gericht op Educatie:  

Educatieteam mee aan de slag. 



Strategie in de regio 
3. Optimalisatie: Beter laten zien waar HH goed in is 

 

Werkgroep communicatie, verzorgt de afstemming in de 
berichtgeving via Facebook, website, nieuwsbrieven en 
regiobijeenkomsten. 

 

Vraag: we zijn onderweg,  

wat wordt nog gemist. 

 



Educatie 



Educatie 

Komende evenementen 
• Directors College: 25-27 oktober 

• Dirigenten en assistenten 
• NIEUW: Introduction to directing and coaching: 26 oktober 

 

• Quartet school: 17-19 januari 2020 
• Inschrijvingen vanaf 1 oktober! 

 

• HaCo: 17-19 april 2020 
• Inschrijvingen vanaf 1 november! 



Directors College:  
25-27 oktober 

• Faculty: 

 Charlotte Murray, Jay Dougherty, Andrew Rembecki 

• Programma: 

• Workshops over muziek, zangtechniek, performance, 
choreo, dirigeren en leadership.  

• Een-op-een dirigeren coaching voor elke deelnemer 

• PVIs (Personal Vocal Instruction) 



Intro to directing & 

coaching: 26 oktober 

Introductie aan vaardigheden voor dirigenten 
en coaches: 

• Slagtechniek voor dirigenten 

• Waar moet je op letten en hoe moet je 
hiernaar luisteren? 

• Wat doe je vervolgens met deze informatie? 



Quartet school  
17 – 19 januari 2020 

• Faculty:  
 Drew Ochoa, Dan Wessler, Andrew Rembecki  

• Schema:  
• Vrijdag avond: open podium 

• Zaterdag en zondag: Quartet coachings en 
workshops 
• Zang, muziek en performance 

• Repetitie technieken 

 

 



HaCo: 17-19 april 2020 

Streams/schools: 
• NIEUW! Chorus coaching stream: een hele koor mag 

aanmelden voor 3x coachings 
• Quartet stream: kwartetcoachings en kwartetspecifieke 

workshops 
• HaCo chorus streams: HaCo mannenkoor en vrouwenkoor 

• NIEUW Musical Theater chorus (gemengd, performance-focused) 

• Youth stream: jeugdkoor + jeugdkwartetten 
• Singing stream 
• Performance en theater stream 
• Basic Music and Barbershop stream 
• Music Educators stream 
• Coaching stream 
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Op weg naar Conventie 2021 

Conventieteam 2021 : 
 

Thea van Bergen   NHS  Show & Entertainment 

Anne Loes Gordijn  SCBG Competitie 

Louis Smits   T-Sing! Faciliteiten en techniek 

Merijn van den Hout  T-Sing! Financiën en Registratie 

Maria Driessen   SCBG Communicatie 

Rob Veltman   T-Sing! Conventie manager 

Louis 

Merijn 

Maria 

Anne Loes  
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Op weg naar Conventie 2021 



Op weg naar Conventie 2021 

Evaluatie conventie 2019: 

- Algemene waardering 8,2 

- Nieuwe ideeën : 

• positief: app, prijsuitreiking, kleuren belichting 

podium, interviews, gasten,  

• gematigd: conventie song en lipdup 

- Aantal deelnemers aanzienlijk minder 750 > 620 

- Tekort aan opbrengst werd uit de reserves van  

 HH betaald  



Op weg naar Conventie 2021 

ok, 

 een tekort, wat 

nu? 

Of . . . 

meer deelnemers 

en bezoekers 

aantrekken 

Simpel: 

Kosten 

omlaag 



Op weg naar Conventie 2021 

Kosten omlaag:  

Onderzoek of gebruik van een theater goedkoper is dan 

de Koningshof. 

Uitgangspunten: 

 - dezelfde kwaliteit 

 - beoordeel kosten voor Holland Harmony   

  én voor deelnemers 

- Vergelijk drie theaters met Koninghof:   

 Orpheus Apeldoorn, De Flint Amersfoort,   

 De Doelen Rotterdam  

- Verwachte besparingen:       

 geen opbouw zaal, gebruik aanwezige licht en geluid   



Op weg naar Conventie 2021 

 

Belangrijkste bevindingen: 

• besparingen vallen tegen - hoge kosten van het huren van 

een theater 

• theaters hebben onvoldoende ruimtes voor koren om in te 

zingen 

• deelnemers moeten meer betalen voor hotelkamers, 

maaltijden en parkeren 

• voor overnachting en maaltijden veel heen en weer reizen 

 

  

Kosten omlaag:  

Onderzoek of gebruik van een theater goedkoper is dan 

de Koningshof. 



Op weg naar Conventie 2021 

Deelnemers en bezoekers omhoog 

 

 Koren en kwartetten stimuleren mee te doen. 

 Welke voorwaarden moeten ingevuld worden voor de 

twijfelaars? Hoe kunnen we helpen? 

 Organiseren van een Dutch Open:   

 buitenlandse deelnemers kunnen mee doen aan een 

aparte internationale competitie 

 Meer bezoekers          

 door publiciteit in de media voor m.n. onze shows 

 

  



Op weg naar Conventie 2021 

Uitgangspunten conventie 2021 

 

- in de Koningshof   

- kwaliteit van de conventie waar mogelijk verbeteren 

- bezuinigingen realiseren waar mogelijk 

- verhogen van het aantal deelnemers en bezoekers 

- kosten dekkend binnen vooraf gesteld budget 

- 5 t/m 7 februari ivm Europese Conventie in mei 2021 

 

  



Op weg naar Conventie 2021 

Deelname conventie 2021 

 

Streven naar betere inschatting aantal deelnemers: 

- welke koren en kwartetten weten al zeker dat ze mee doen ? 

- wie weet al zeker dat ze niet mee doen en waarom? 

- wie twijfelt er nog / weet niet zeker       

 en wat kunnen we doen om hen over de streep te helpen? 



Holland Harmony 

We gaan aan de slag 

Contributie per kwartaal 

• In 2017 lagere contributie voor HH door 
toename leden aantal bij fusie HH en DABS 

• Sinds 2017 kosten FEMU 

• Stijging van kosten, zoals bij iedereen… 

Per 1 januari 2020 € 11,- 



Samenvatting 

Vervolg:  

Terugkoppeling van het ophalen van ideeën. 

Wat spreken we af…. 



Dank  

voor jullie komst 


