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Handleiding registratieprocedure Festival Sing! 2023
Deze handleiding dient ter ondersteuning van de contactpersonen bij het invullen van het
registratieformulier. Het registratieformulier bestaat uit 2 delen: deel 1 = linkerdeel van het formulier, deel 2
= rechterdeel van het formulier.
Lees deze handleiding door voordat je aan het invullen begint, zodat mogelijke onduidelijkheden en vragen
worden voorkomen.
Voor het overzicht beginnen we met het totale tijdschema:
SAMENVATTING in een TIJDSCHEMA voor HOLLAND HARMONY KOREN EN KWARTETTEN
Datum
Van 1 aug
tot 1 okt 2022

Vanaf 1 augustus,
indien aanmelding
binnen is

Van 1 oktober
tot 1 december 2022
(eerder mag ook)

31 december 2022
Van 1 december 2022
Tot en met 15 februari
2023

8 maart 2023
Ca. 1 januari 2023
Tot 1 maart 2023

Actie
Aanmelden: intentie om deel te nemen. Op de website van Holland Harmony
onder menu Festival kan een aanmeldformulier ingevuld worden. De
contactpersoon ontvangt een mail op het opgegeven gmail-adres met een
inlog voor de aanmeldprocedure.
Je kunt zélf overnachtingen boeken waar je wilt; voor informatie verwijzen wij
je naar de website van Holland Harmony/Festival. Met enkele hotels heeft
Holland Harmony prijsafspraken kunnen maken voor een beperkt aantal
kamers. Na de ontvangen aanmelding stuurt het Festival Team je hiervoor de
benodigde codes toe.
Ook zijn er voldoende vakantieparken in de omgeving van Apeldoorn.
Registratie deel 1 (linker deel formulier). Na ontvangst aanmelding ontvangt
contactpersoon een inlog/autorisatie voor het registratieformulier.
Koor/kwartet en -leden gegevens dienen te worden ingevuld. Je ontvangt
direct na 1 december een betaalverzoek voor het totaalbedrag.
Na 1 december kun je geen wijzigingen meer aanbrengen in dit deel van de
registratie. Je kunt wel altijd de gegevens blijven inzien.
Registratiekosten en zaalhuur dienen betaald te zijn aan Holland Harmony
Registratie deel 2 (rechter deel formulier). Hier bestel je maaltijden, losse
tickets, passe partouts, parkeer uitrijkaarten.
Na 15 februari ontvang je een betaalverzoek voor het totaalbedrag.
Na 15 februari kun je geen wijzigingen meer aanbrengen in dit deel van de
registratie. Je kunt wel altijd de gegevens blijven inzien.
Betaling registratie deel 2 dient binnen te zijn bij Holland Harmony
Opgave songs. Contactpersoon ontvangt hierover bericht.

24 en 25 maart 2023

Festival Sing! 2023 in Theater Orpheus in Apeldoorn.

Deel 1 Registratie (betreffende het linkerdeel van het registratieformulier)
De registratieperiode voor het linkerdeel loopt tot 1 december 2022. Na afronden van deze registratie
ontstaan wederzijdse rechten en plichten tussen Holland Harmony (HH) en het betreffende koor/kwartet.
Een registratie geeft recht tot het meedoen in de koor- of kwartetcompetitie, die voor de geregistreerde van
toepassing is. Voor de wedstrijdregels verwijzen wij je naar het eerder toegestuurde document: Contest
Rules Sing! 2023. Je vindt deze ook op de website/Festival pagina van Holland Harmony.
Een registratie geeft daarnaast toegang tot alle competities, kwartetfinale, show en overige activiteiten van
het Festival. Een registratie is persoonsgebonden maar gerelateerd aan het koor of kwartet waar de
geregistreerde bij aangesloten is. Als een geregistreerde met meer koren/kwartetten meedoet betaalt
hij/zij slechts één keer registratiekosten, maar hij/zij dient wel bij het andere koor/kwartet geregistreerd te
worden. Op het formulier dient te worden aangegeven bij welk koor/kwartet de geregistreerde de
registratiekosten voldoet.
Na 1 december kun je geen mutaties meer aanbrengen in dit deel van de registratie (linker deel
formulier). Je kunt het formulier nog steeds blijven inzien. Een registratie verplicht tot betaling van de op de
sluitingsdatum geregistreerde deelnemers en de zaalhuur (zie voor uitleg zaalhuur verder op in deze
handleiding).
Als je alles hebt ingevuld zie je de totaaltelling van het verschuldigde bedrag van de registraties en zaalhuur
onder aan. Dit bedrag zal na 1 december 2022 in rekening worden gebracht. Je ontvangt hiervoor een
betaalverzoek. Betaling dient te zijn gedaan vóór 31 december 2022.

Deel 2 Registratie (betreffende het rechterdeel van het registratieformulier)
Op de rechterzijde van het formulier vind je alle overige informatie (maaltijden (opties en prijzen volgen
nog!), losse tickets, parkeerkosten etc.)). Deze kunnen tot en met 15 februari 2023 worden ingevuld en
gewijzigd. Na 15 februari kun je hierin niet meer muteren. Je ontvangt voor de gedane bestellingen een
betaalverzoek van Holland Harmony. Betaling dien je vóór 8 maart 2023 te doen. Je kunt het formulier nog
steeds blijven inzien.
De informatie die op de toegangsbadge van elke geregistreerde geprint zal worden bestaat uit de naam, de
naam van het koor/kwartet (eventueel een tweede koor/kwartet), en de stemsoort/MD, en indien van
toepassing de functie binnen HH of het Festivalteam (FT). Let daarom bij het invullen van het formulier goed
op dat je geen typefouten maakt bij het invullen van deze zaken.
Hotelinformatie volgt separaat en staat los van de registratie. Holland Harmony is niet verantwoordelijk
voor de boeking van overnachtingen. Overnachtingen in hotels of vakantieparken dienen door jullie zelf
geregeld te worden; Holland Harmony heeft met diverse hotels prijsafspraken gemaakt. De hiervoor
benodigde codes zijn bij de aanmeldprocedure toegezonden.
Mocht je na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben over het registratieproces of over het
invulformulier neem dan contact op met Marco Koopmans via Sing2023@hollandharmony.nl

TOEGANG / AUTORISATIE
Na het doorlopen van het aanmeldproces heb je een code ontvangen om te kunnen registreren. Je wordt
met die code doorgeleid naar een google-drive document. Gebruik hiervoor uitsluitend het gmail-adres

dat je bij aanmelding hebt doorgegeven, anders werkt de autorisatie niet. Je hebt met die code toegang tot
de registratieomgeving van je eigen koor/kwartet, waarvan jij contactpersoon bent. Andere koren en
kwartetten hebben geen toegang tot jullie registratieomgeving, en omgekeerd. Om in je eigen omgeving te
komen klik je op het tabblad van het formulier met de naam van je koor/kwartet.

Invullen linkerdeel registratieformulier (deel 1)
Gegevens contactpersoon: check de reeds ingevulde informatie vanuit het aanmeldingsformulier!
Van elk koor/kwartet
zijn enkele gegevens nodig, om het Festival en de competitie goed te kunnen organiseren. Sommige
informatie is reeds automatisch ingevoerd vanuit het aanmeldingsproces. Wij verzoeken je de overige
velden volledig in te vullen.
Je kunt tussentijds stoppen met het invullen van het document en een volgend keer verder gaan. Google
Drive slaat de laatste versie van het door jou ingevulde document automatisch op.
Geef aan wat het koor/kwartet wil qua jurering/scoren/ranking:
Het koor/kwartet wil:
o Jurering, scoringsresultaat bekendmaken, ranking
o Jurering, scoringsresultaat bekendmaken, géén ranking (dus niet voor de prijzen). Indien
deze keuze gemaakt worden: kan/wil koor/kwartet eventueel als mic-warmer of mic-cooler
optreden? Graag hierover contact met FT opnemen via Sing2023@hollandharmony.nl
o Jurering, scoringsresultaat maar niet bekend maken, geen ranking. Ook bij deze keuze geldt:
een optreden als mic-warmer of mic-cooler wordt gewaardeerd! Laat het ons weten.
o Een kwartet wil zich kwalificeren voor de BHS International Convention in Amerika (2023).
(Zie de voorwaarden in de Contest Rules 2023). Het kwartet dient dan 4 songs in te
studeren en te performen!
o Een koor wil zich kwalificeren voor de BHS International Convention in Amerika (2023). (Zie
de voorwaarden in de Contest Rules 2023). Een koor hoeft daar geen extra songs voor in te
studeren/te performen.
Per deelnemer
zijn gegevens nodig, die betrekking hebben op zijn/haar deelname. Bedenk dat de door jou ingevulde
informatie straks op de badge geprint wordt. Geboortedatum is nodig om de korting voor jongeren te
kunnen toepassen.
Bij het kopje registratie vul je een 0 of een 1 in.
Als een deelnemend koor-/kwartet-lid voor minimaal een dagdeel (ochtend, middag, avond)
vrijwilligerswerk wil doen, vul dat svp in, en dan volgt automatisch de daarvoor geldende korting op de
registratieprijs (25%).
Als een deelnemer 30 jaar of jonger is (geboortedatum ligt na 23-03-1992), volgt automatisch de daarvoor
geldende korting op de registratieprijs (50%)
Als je een 0 invult dien je aan te geven waar de registratiekosten wél betaald worden (ander koor, ander
kwartet).
Vrijwilligers
De organisatie is op zoek naar ca. 30 vrijwilligers die diverse taken verrichten. Het zou fijn zijn als elk koor
minimaal één vrijwilliger beschikbaar zou stellen. Verder zal het FT actief vrijwilligers werven bij koren die
niet meedoen met de competitie. Vrijwilligers worden in principe uitsluitend ingezet in een dagdeel dat zij
zelf niet behoeven op te treden. Van de vrijwilligers vragen we om de volgende informatie:
telefoonnummer en email adres
beschikbaar als: courier (koren/kwartetten ophalen uit zalen naar podium), marshall (deurwacht),
infobalie, transport risers, ondersteuning opbouw/inrichting/afbouw, ondersteuning stage-manager.

-

beschikbare dagdelen:
> donderdag middag 23 maart (uitsluitend transport risers en opbouw/inrichting)
> vrijdag ochtend 24 maart (08.30 – tot lunchpauze)
> vrijdagmiddag 24 maart (lunchpauze- tot diner)
> vrijdag avond 24 maart (19.00 – einde finale-avond)
> zaterdag ochtend 25 maart (08.30 – tot lunchpauze)
> zaterdag middag 25 maart (lunchpauze – diner)
> zaterdag avond 25 maart (19.30 – einde show)
> zondag (ochtend) (transport risers)

Na aanmelding als vrijwilliger neemt het Team contact met u op of uw hulp kan worden ingezet en zo ja,
over de invulling van de taken. Indien overeenstemming wordt bereikt is de korting van toepassing.
Stemsoort/rol
Je kunt kiezen uit bass, baritone, lead, tenor en MD (dirigent). Als de geregistreerde in andere
koren/kwartetten een andere stemsoort zingt geef dan de stemsoort op die hij/zij op de badge geprint wil
hebben.
Naam van ander koor/kwartet
Als je ook meedoet via een ander koor/kwartet vul dan hier de naam van die groep in. Vul altijd de naam
van de andere groep in, ook als de registratie plaatsvindt via het huidige formulier.
Prijzenoverzicht registratie
Kosten voor registratie per persoon voor Sing! 2023.
Prijs per persoon
Aantal
Xxx
Registratie volle prijs
€ 115,00
Xxx
Registratie vrijwilliger
€ 86,25
Xxx
Registratie jongere < 31 jaar € 57,50
De kolom registraties wordt automatisch getotaliseerd.

Totaal
€
€
€

Zaalhuur
In Theater Orpheus is een beperkt aantal zalen beschikbaar. Om elk kwartet op vrijdag en elk koor op
zaterdag evenveel tijd te geven om in te zingen/te focussen etc. heeft de organisatie de beschikbare ruimtes
over de beschikbare tijd verdeeld. Elk kwartet heeft op vrijdag totaal 2 uur een ruimte ter beschikking; elk
koor heeft op zaterdag totaal 2 uur een ruimte ter beschikking. Kwartetten en koren worden door de
couriers vanuit die inzingzaal opgehaald en begeleid naar de ruimte achter het podium enkele minuten voor
het koor/kwartet het podium op gaat.
Voor gebruik van de ruimte wordt voor elk kwartet € 40,00 in rekening gebracht, en voor elk koor
€ 80,00. Deze bedragen vind je op het registratieformulier en worden bij de registratie-procedure deel 1
afgerekend.
Er is géén andere inzingruimte beschikbaar en inzingen in de ‘open’ foyers is niet toegestaan.
In Orpheus gaat Holland Harmony twee grote kleedruimtes inrichten: 1 voor mannen, 1 voor vrouwen. Niet
afsluitbaar, maar wél geschikt om om te kleden, kledingzakken te laten hangen, te schminken etc. Er zijn
kledingrekken, tafels en stoelen en spiegels aanwezig.
Gebruikmaking van deze kleedruimtes bespaart tijd en gesjouw en rommel in de inzingruimtes, zodat de
beschikbare 1,5 uur vóór aanvang van het optreden geheel gebruikt kan worden voor het inzingen. De
inzingruimte is voor kwartet/koor nog beschikbaar tot 15 minuten ná het optreden. In totaal dus 2 uur.
Kwartetten, die vrijdagavond in de finale staan krijgen ’s avonds een ruimte toegewezen, kosteloos.
Kwartetten en koren die in de zaterdagavond show staan krijgen die avond een ruimte toegewezen,
kosteloos.

Invullen rechterdeel registratieformulier (deel 2)
Vanaf het moment dat inhoud en prijzen bekend zijn van maaltijden, parkeren etc., kunnen aanvullende
bestellingen worden gedaan tot en met uiterlijk 15 februari 2023.
Prijs per persoon
Passe Partout
Vrijdag dagpas
Vrijdag avondpas
Zaterdag dagpas
Zaterdag avondpas
Parkeren bij Orpheus max. 12 uur
Parkeren bij Orpheus max. 24 uur

€
€
€
€
€
€
€

90,00
20,00
20,00
30,00
30,00
7,00
10,00

Aantal
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Totaal
€
€
€
€
€
€
€

Passe Partouts en losse tickets kunnen ook later via de website van Holland Harmony worden besteld en
betaald door/voor bijv. familie en vrienden, die willen komen luisteren.
Parkeertickets kunnen ook ter plaatse aan de balie van Orpheus worden gekocht.

Prijs per persoon
Lunch vrijdag, luxe buffet
Lunch vrijdag, to-go
Diner vrijdag, luxe buffet
Diner vrijdag, to-go
Lunch zaterdag, luxe buffet
Lunch zaterdag, to-go
Diner zaterdag, luxe buffet
Diner zaterdag, to-go

€
€
€
€
€
€
€
€

Aantal
xxx
xxx
xxx
xxx
Xxx
xxx
Xxx
Xxx

Totaal
€
€
€
€
€
€
€
€

Bijzonderheden allergieën etc: …… (svp aangeven voor wie en welke diëten/allergieën etc.)
Na 15 februari 2023 ontvangt de contactpersoon een betaalverzoek voor de overige bestellingen. Betaling
dient vóór 8 maart 2023 te worden gedaan.
Alle bestellingen (badges, tickets, vouchers, etc.) kunnen door de contactpersoon bij aankomst in Orpheus
op 23, 24 of 25 maart 2023 aan de Holland Harmony /Festival Balie worden opgehaald.

Later stadium: Opgave songs voor de competitie
De contactpersoon krijgt in een later stadium het verzoek een nieuw overzicht voor zijn/haar koor/kwartet
in te vullen mbt de te zingen songs in de competitie.
Koren zingen twee BHS goedgekeurde / contestable en gelegaliseerde songs.
Song
nr.
1

Titel

Componist

Tekst

Arrangeur

Legalisatie
ja/nee

Achtergrond
licht (max 2
kleuren)

Overige
informatie

Podium
tijd per
song

2
Zonder tegenbericht worden songs in deze volgorde gezongen. Koor is gerechtigd de volgorde te wijzigen
tot twee uur voor aanvang van de competitie.
Indien de contestmanagers erom vragen dienen bewijzen van de legalisatie overlegd te worden. Deze
hoeven niet te worden opgestuurd of gescand te worden gemaild.
Kwartetten zingen twee songs in de competitie. Een kwartet dat in de finale staat dient één song uit de
package te vervangen door een derde song. In de finale telt de beste song mee voor de uiteindelijke score.
Als een kwartet zich wil kwalificeren voor de BHS Internationale Conventie in Amerika (2023) dient het
kwartet in de finale 2 andere songs te zingen dan in de competitie. Zie verder de overige voorwaarden in
Contest Rules 2023

Song
nr.

Titel

Componist

Tekst

Arrangeur

Legalisatie
ja/nee

Achtergrond
licht (max 2
kleuren)

Overige
informatie

Podium
tijd per
song

1
2
3
4

-

Wat is de totale podiumtijd van kwartet/koor incl. op- en af?:
………. minuten
Maakt koor/kwartet gebruik van attributen op het podium, waarvoor hulp van de organisatie nodig
is? Ja/nee. Toelichting: ……………..

NOG VRAGEN?
Dat kan! Stuur een email naar sing2023@hollandharmony.nl met de vraagstelling. Als je je
telefoonnummer erbij zet kan een van de Festival Teamleden je ook bellen om e.e.a. te bespreken.
Succes!
En alvast een fantastisch Festival Sing!2023 gewenst! See you there!

Festival Team Sing!2023

