
In deze folder vindt u een beknopt

overzicht van de werkzaamheden

van de Federatie van Haarlemse

Zang- en Oratoriumverenigingen.

Doel van de Federatie voor de bij

haar aangesloten koren:

• Het behartigen van de belangen;

• Het bevorderen van onderlinge

samenwerking;

• Het bevorderen van de

onderlinge communicatie.

De werkzaamheden van de

Federatie bestaan uit:

• Overleg;

• Het verstrekken van informatie;

• Het organiseren van

evenementen.

Overleg
Met ambtenaren en wethouders van de

Gemeente Haarlem in verband met

subsidieregelingen

Met de Philharmonie in Haarlem in verband

met de organisatie van evenementen,

waaronder Het Korenlint en

scratchconcerten

Met Haarlem Promotie in verband met de

gezamenlijke publiciteit tijdens de Open

Monumentendagen en overige evenementen

Met Holland Symfonia, over specifieke

evenementen

Met diverse organisaties en orkesten over

mogelijke samenwerking.

Het verstrekken van informatie
• Nieuws van de bestuurstafel

• Nieuws van de aangesloten koren

• Concerten door de koren

• Concert- en repetitielocaties voor
amateurkoren

• Actuele ledenlijst van aangesloten koren.

Via de website wordt de volgende

informatie gegeven:

• Kennismaking Federatie

• Prikbord

• Concertagenda/Philharmonie

• Lidmaatschap en subsidies

• Informatie aan mensen die een Haarlems
koor zoeken (in ontwikkeling)

• Concerten in de Philharmonie door
professionele koren.

• Nieuws van Kunstfactor (sectorinstituut
voor de amateurkunst vh Unisono)

In ontwikkeling:

• Een database:
– koor zoekt dirigent
– koor zoekt begeleiding

• Cursussen/workshops:
– koorscholing/stemvorming
– dirigenten clinic’s

• Gezamenlijke promotieactiviteiten

• Gezamenlijke publiciteit concerten

Het organiseren van
evenementen
De volgende evenementen staan op de rol

voor 2007 en 2008:

Internationale Koorbiënnale

22 - 30 juni 2007

Met een fantastische mix van professionals

en amateurs.

Het Korenlint

7, 8 en 9 september 2007

Een regelmatig terugkerend evenement,

waarin aangesloten en niet-aangesloten

koren op verschillende locaties verdeeld

over het Centrum van Haarlem, hun beste



beentje voorzetten. Dit jaar in

samenwerking met de Stichting Vaardagen

en De Stad als Podium.

Kerstmarkt in Haarlem

in samenwerking met Haarlem Promotie.

Haarlem 2008
jaar van cultuur

Scratch-concerten

Bedoeld om individuele koorleden met

elkaar in contact te brengen door een groot

koor te vormen, buiten het eigen koor, om

met elkaar op één dag een concert in te

studeren: Overdag repeteren, ‘s avonds een

concert geven.

Het grootste koorplein in Nederland

De Federatie organiseert dit op de Grote

Markt.

Jeugdscratch

op 14 juni 2008 in de Philharmonie

In samenwerking met Stichting Educatieve

Orkest Projecten en de Koorschool.

Korenlint 2008

In samenwerking met De Stad als Podium en

vertegenwoordigers van overige

amateurkunsten zoals orkesten,

theatergezelschappen etc.

Voor meer informatie inzake lidmaatschap,

voorwaarden subsidies, bestuursleden zie

onze website:

www.federatiehaarlemsekoren.nl

of stuur een E-mail aan:

post@federatiehaarlemsekoren.nl

U kunt ons telefonisch bereiken via:

023-537 0802 (Peter Duval Slothouwer)
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