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Zwolse Zangraad
Een lente vol muziek
Veel koren zijn na de corona-persconferentie van 14 januari weer
begonnen met de repetities, in de hoop dat muziek maken mogelijk
blijft en dat er in de nabije toekomst weer optredens en evenementen
mogelijk zullen zijn. Wij wensen iedereen veel saamhorigheid en
plezier en zien met jullie uit naar een lente en een zomer vol muziek.

Uitvoering van Vivid tijdens Zwolle Zingt! in 2020

Algemene ledenvergadering
Nu ‘Zwolle zingt 2022’ is afgelast is de algemene ledenvergadering van
de Zangraad de eerste gelegenheid waarop we elkaar kunnen ontmoeten.
Toegegeven: een vergadering is iets heel anders dan een zangfeest, maar
we zouden het als nieuw bestuur aangetreden in corona-tijd wel erg fijn
vinden om tijdens die ledenvergadering zoveel mogelijk koren afgevaardigd te zien.
Op de agenda staan behalve gebruikelijke punten als het jaarverslag en
de financiële verantwoording in ieder geval de vraag van het nieuwe
bestuur aan de leden wat zij van de Zwolse Zangraad verwachten (en
welke vrijwilligers daarvoor nodig zijn) en de mogelijkheid om elkaar
als amateurkoren te ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Ook lijkt ons deze bijeenkomst zeer geschikt om van gedachten te wisselen over de vormgeving
van de twee grote evenementen die de Zangraad jaarlijks organiseert:
Zwolle Zingt! in februari en de bijdrage van Zwolse koren aan de Open
Monumentendag in september.
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De algemene ledenvergadering van de Zwolse Zangraad:
14 maart 2022, 19.30 uur
Locatie: wordt nog bekendgemaakt
Graag uw opgave van deelname voor vrijdag 11 maart naar
info@zwolsezangraad.nl

Aankondigingen van concerten
Onder deze kop hebben we op onze nieuwe website ruimte gecreëerd
voor alle koren om hun concerten en andere activiteiten die toegankelijk
zijn voor publiek bekend te maken. Als veel koren daarvan gebruik gaan
maken zou deze ruimte tot een interessante bron van informatie voor de
cultuur minnende bewoners van Zwolle en omstreken kunnen uitgroeien.
Zet info@zwolsezangraad.nl dus op je adreslijst voor aankondigingen,
persberichten en wat dies meer zij, dan zorgen wij voor plaatsing.

Gezellig samenzijn tijdens Zwolle Zingt!

Geen contributieheffing
Een grote, jaarlijkse uitgavenpost van de Zwolse Zangraad is het
korenfestival ‘Zwolle Zingt!’. Ondanks de subsidies van de gemeente
Zwolle is een bijdrage van onze vereniging noodzakelijk. Omdat we die
kosten twee jaar niet hebben gehad heeft het bestuur besloten dit
jaar geen contributie te heffen.
Andere ideeën over het teruggeven van gelden aan de leden kunnen
we bespreken op de aanstaande algemene ledenvergadering

