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Zwolse Zangraad
Nieuwe website
Met trots presenteren we de vernieuwde website van de Zangraad:
www.Zwolsezangraad.nl
Met deze website werken we aan betere informatie en communicatie
over kooractiviteiten in Zwolle.
Maak gebruik van de mogelijkheid om je concerten aan te kondigen en
mededelingen te plaatsen. Als iedereen van deze mogelijkheid gebruik
maakt ontstaat steeds meer een uitgebreide concertagenda.
In plaats van via e-mailberichten communiceren we voortaan via deze
nieuwsbrief. We plaatsen de nieuwsbrief ook op de website.

Info@zwolsezangraad.nl

Opening van korendag Zwolle Zingt! 2020

Op de website vind je een Word-document met informatie over alle
aangesloten koren. Deze informatie is zo zorgvuldig mogelijk
samengesteld en bijgehouden, maar het zou fijn zijn als je wilt
controleren of alles nog klopt. Meld het op info@zangraad.nl als je
wijzigingen wilt laten aanbrengen.
Via info@zangraad.nl kun je ook je concerten en andere activiteiten
doorgeven. Wij plaatsen die dan op de website.

Zwolse Zangraad
Zwolse koren
laten zich horen!
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ZWOLLE ZINGT 2022
Op 12 februari 2022 staat Theater Odeon de hele dag open voor de
korendag Zwolle Zingt! waaraan hopelijk veel koren deelnemen.
Alle koren ervaren de afgelopen periode als een nieuwe start, Zwolle
Zingt! staat dit jaar in het teken daarvan.
De koren krijgen de gelegenheid een mooie selectie uit het eigen
repertoire te laten horen en natuurlijk te luisteren naar het
veelzijdige aanbod van de collega-koren. Daarnaast plannen we twee
gezamenlijke momenten die van deelnemers individueel mogelijk wat
voorbereiding vragen, maar in ieder geval geen repetitietijd van de
koren.
Hopelijk doet jouw koor ook mee. Aanmelding is binnenkort mogelijk
op de website www.zwolsezangraad.nl.

Website
www.zwolsezangraad.nl

Odeon tijdens Zwolle Zingt! 2020

BESTUUR ZANGRAAD
We zijn blij met de komst van Karel Meulenbeld, hij neemt vanaf nu
het secretariaat voor zijn rekening.
Het bestuur zoekt toch nog versterking. Die oproep geldt nog steeds.
We zoeken naar nieuwe leden met het profiel:
lichte muziek / vrouw / 60We willen als bestuur zoveel mogelijke een afspiegeling zijn van de
diversiteit van de Zwolse koren.
Namens het bestuur van de Zwolse Zangraad
Jan Doelman, voorzitter

Zwolse Zangraad
Zwolse koren
laten zich horen!

Hebt je vragen, tips of opmerkingen dan horen we dat
graag via info@zwolsezangraad.nl

