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FANS,   BEDANKT ! 

 

In 2015 waren ruim vijftig mensen samen met ons FAN van liedjes uit de zestiger jaren. 
Daarom hebben zij met elkaar ongeveer € 1000,- geschonken aan het Landgoedkoor. 

Onze fans zijn voor een deel particulieren, voor een ander deel mensen met een eigen bedrijf of winkel.  

Allemaal dragen ze ons koor een warm hart toe.  Ieder jaar levert dit een aardig bedrag op. 

Wat gebeurt  er met dit geld?  Een paar voorbeelden: jaarlijks treedt het koor enkele keren op. Soms krijgen we 
daarvoor een vergoeding, maar die is meestal niet kostendekkend. Voor een optreden maken we extra kosten 

omdat de dirigent natuurlijk betaald wordt en meestal maken we ook gebruik van een pianist, die ons begeleidt.  
Soms hebben we extra repetities, voorafgaand aan een optreden. Daarnaast sparen we voor grote uitgaven.  

Zo hebben we onlangs een digitale piano aangeschaft. Nu al zetten we geld opzij om over  ruim twee jaar, in 
2018,  ons tienjarig bestaan muzikaal te vieren. 

Jaarlijks gaan onze leden op pad om de bijdragen van de fans te innen en nieuwe fans te werven. Vele fans 
maken rechtstreeks een bedrag over naar onze bankrekening. Nieuwe fans maken gebruik van het fan-formulier 

op de website. Fans die €25,- of meer geven, krijgen een link op onze website.  

Vanzelfsprekend ontvangen alle fans onze nieuwsbrief. Bij optredens, waarvoor we zelf kaarten kunnen  

verkopen,  krijgen de fans meestal korting. 

Kortom,  dankzij uw bijdragen is het voor ons mogelijk om extra aan onze zangkwaliteit te werken.  

We zijn u daarvoor heel dankbaar en we hopen dat u ons wilt blijven steunen. 

Wilt u meer weten of fan worden van ons koor zijn wij te vinden op onze site  

www.landgoedkoor.slangenburg.nl. 















 






Onze eigen digitale piano! 

Onmisbaar voor een koor: een goed muziekinstrument voor de begeleiding. Welnu, in 
september hebben we een digitale piano aangeschaft. In de oefenruimte die we gebrui-
ken staat weliswaar een akoestische piano die we, tegen een vergoeding, gebruiken. 
Maar bij optredens hadden we niets. Dan moesten we afwachten of er op de locatie een 
piano beschikbaar was. Zeker bij een buitenoptreden, zoals het Doetinchemse korenfes-
tival, was dat niet het geval. Toen  was onze begeleider bereid om zijn privé-instrument 
mee te brengen. Dus voor ons was er reden genoeg zelf, als koor, een digitale piano aan 
te schaffen. Het voordeel is dat we die overal mee naar toe kunnen nemen en niet meer 
van anderen afhankelijk zijn. Hij is zowel binnen als buiten bruikbaar. Het instrument 
heeft een heldere, warme pianoklank en  bevat tal van mogelijkheden om extra 
klankkleur en ritmes toe te voegen. De aanschaf was mogelijk mede dankzij de bijdragen 
van onze fans. We zullen er veel plezier van hebben! 

Het bestuur van het  
Landgoedkoor Slangenburg 

wenst u prettige feestdagen en 
een voorspoedig nieuw jaar! 

Zondag 7 juni 2015, na maanden van voorbereiding is het zover: ons koor zingt op de tiende editie van het Doet-
inchemse korenfestival, georganiseerd door “Mooi Koor Man”. Het is ons eerste optreden met onze nieuwe diri-
gente Cindy Gregoor, dus extra spannend! Voor het eerst begeleidt Jorrick Simmes ons op de piano en dat doet 
hij heel goed. We begonnen meteen om half  twee met een half uur optreden op een podium in de Heezenstraat. 
Een mooi punt, we hadden meteen veel publiek dat zo nu en dan vrolijk meezong. We hebben zowel luister- als 
meezingnummers gezongen. Na een spetterende “Intrada”  hoorden de toeschouwers “Return to Sender”,  
“Zomer in Zeeland” , “Treu Bergvagabunden” en nog veel andere nummers. Vervolgens was het de beurt aan an-
dere koren. Om kwart voor vier waren we aan de beurt voor ons tweede optreden,  ditmaal in de Hamburger-
straat. Het talrijke publiek zong  enthousiast mee met “Yellow submarine”, “When I’m sixty four”,Ganz in Weiss” 
en andere meezingnummers.  De sfeer zat er goed in! 
Tussendoor hadden we ruim de tijd om met elkaar iets te drinken en zelf naar de andere koren te gaan luisteren. 
Tot slot  hebben we meegezongen met het slotlied op het Simonsplein, met zo’n duizend zangers. De weergoden 
waren ons heel gunstig gezind en dat droeg zeker bij aan de enthousiaste en gemoedelijke sfeer in het centrum 
van Doetinchem. We kijken terug op een heel geslaagde middag ! 
 
Meer foto’s zijn te vinden in het fotoalbum op onze website,  op www.achterhoekfoto.nl   
en op de site van radio ideaal fotoboek. 
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