Vrienden van de Zangkunst

OPROEP
I Sing Winter Wijs middag
Zondag 16 december 2018

The King’s Ballroom
(voorheen Sociëteit de Vereeniging)
Kazernestraat 38b, 2514 CT Den Haag
Aanvang 15.00 uur - Zaal open vanaf 14.30 uur
Toegang voor belangstellenden € 8,00 incl. programmaboekje
Leden gratis
Lidmaatschap € 45 per e-mail - € 50 per post

OPROEP AAN DE LEDEN

Zondag 16 december a.s. om 15:00 uur is het zo ver!
Rond de open haard van The Kings Ballroom in Sociëteit De Vereeniging vindt dan weer de
midwinter editie van ons I Sing Podium plaats.
We hebben Henk Mak van Dijk bereid gevonden die middag de pianobegeleiding te verzorgen.
Omdat de Vereniging de kosten van die pianobegeleiding voor haar rekening neemt, is het de
bedoeling dat zoveel mogelijk zangers hiervan profiteren. Voor zover er nog zangers zijn die van
te voren willen oefenen met Henk Mak van Dijk komt dat voor eigen rekening van de
desbetreffende zanger, die dan zelf contact met Henk kan opnemen via het emailadres:
makvandijk@hotmail.com
Aan allen die willen zingen dus weer de oproep om 16 december a.s. een mooi stuk mee te
brengen. Eventueel ook een “reservestuk”, voor het geval er nog tijd over is.
Wil je er echt verzekerd van zijn dat je kunt zingen en wil je ook op het programma worden
vermeld, dan is het verstandig je tijdig aan te melden via het gebruikelijke emailadres:
programmacommissie@vriendenvandezangkunst.nl
Een verkorte opgave nl. alleen:




titel (reserve)stuk;
naam componist; en
tijdsduur

is voldoende; een ingevuld formulier is voor deze middag niet nodig.
Grijp dus je kans en zing op 16 december a.s. met begeleiding zonder dat daaraan voor jou
kosten zijn verbonden!
Omdat we zo lang mogelijk flexibel willen zijn met de programmering, zal van te voren geen
programma meer worden toegezonden. Het gedrukte programma zal aan het begin van de
middag bij de ingang van de zaal voor u klaarliggen, dit keer zonder dat daaraan de
gebruikelijke kosten zijn verbonden.
Namens de Programmacommissie:
Jolly Valstar en Hoagy Boelsums

Ons voorjaarsprogramma 2019
Vrijdag 25 januari
Reguliere avond – Eigen begeleider meenemen.
Aanmeldingen hiervoor graag z.s.m. naar de Programmacommissie.
Vrijdag 8 maart
Open Podium avond – Pianist aanwezig.
Vrijdag 12 april
Reguliere avond – Eigen begeleider meenemen.
Vrijdag 10 mei
Reguliere avond – Eigen begeleider meenemen.
Vrijdag 14 juni
Speciale slotavond - Ensembles met ook andere instrumenten.
Er is op 14 juni wel een pianist beschikbaar, maar neem zoveel mogelijk je eigen begeleiding
mee. We richten ons die avond op speciale combinaties van duet en ensemble, waar ook
(eigen) instrumentale begeleiding als b.v. gitaar, fluit, cello en muziekensembles aan bod
kunnen komen. Wees creatief en verras ons!

Diverse algemene informatie
Als algemene informatie over optredens bij de Vereniging geldt:
Zangers kunnen op het I Sing Zang Podium deelnemen met een eigen ( piano-) begeleider. Wij
stellen het juist zeer op prijs dat er verschillende pianisten begeleiden. Bovendien is het
kwaliteit-verhogend als de pianist/begeleider samen met de zanger heeft ingestudeerd.
Indien de zanger zelf geen pianist heeft om mee samen te werken, kan hij/zij zich melden bij
info@programmacommissie@vriendenvandezangkunst.nl. De commissie kan dan een naam
van een begeleider doorgeven.
Er worden mogelijk foto’s of video’s gemaakt van de optredens. Als u daar bezwaar tegen
heeft, kunt u ons dat laten weten.
De bar
T.b.v. een zo vlot mogelijke doorstroming aan de bar, wordt (tegen gereduceerd tarief) gebruik
gemaakt van bonnen, die u in de zaal kunt kopen. Deze bonnen blijven voor de overige
gelegenheden ook geldig.
(1 bon = 1 euro. Koffie/thee/frisdrank/bier: 2 bonnen, wijn: 3 bonnen).
Bereikbaarheid
OV Op de Kneuterdijk stoppen bus 22 en 24, tevens tramlijn 1 (tijdelijk bus 31 en 61)
Op de hoek Lange Vijverberg / Kneuterdijk stoppen tram 16 en 17
Auto Parking Parkstraat, Oranjestraat 4, 25514 JB Den Haag.
De ingang van Parking Parkstraat is aan de Oranjestraat, direct aan uw linkerhand komend vanuit
de Parkstraat. Ingang bij P Parkstraat. Uitrijden mogelijk tot 24.00 uur.
Deze parking heeft onze voorkeur. Veel capaciteit en dichtbij!
Tarief op vrijdag € 1,= per uur. Op zondag € 4,= per uur. Alleen met pinpas of credit card betalen.
-

Parkeergarage Noordeinde, Heulstraat 21, 2514 ER Den Haag.

Uitrijden mogelijk tot 01.00 uur.
-

ParkBee Haagsche Hof, Parkstraat 83, 2514 JG Den Haag

Alleen mobiel betalen met ParkMobile App of Park-Line App
-

ParkBee Lange Voorhout, Kazernestraat 15, 2514 CR Den Haag

Alleen mobiel betalen met ParkMobile App of Park-Line App
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