is het grootste en leukste koorfestival van Zeeland en (verre) omstreken. Het vindt jaarlijks
plaats in het eerste weekend van juni. Op de zaterdag- en zondagmiddag treden koren,
zanggroepen en vocale ensembles in allerlei genres op, op een groot aantal locaties in het
historische hart van Middelburg. De deelnemende koren komen uit heel Nederland, maar
soms ook uit het buitenland. Door loting uit de aangemelde koren wordt bepaald welke koren
in aanmerking komen voor deelname.
De organisatie van het festival gebeurt geheel door een enthousiaste groep vrijwilligers,
verenigd in de Stichting Middelburg VÓLkoren. Deze werkgroep komt maandelijks een keer
bijeen en werkt verder in subgroepen met een afgebakende taak.
Wij zoeken hiervoor nieuwe

werkgroepleden ( m/v )
We denken hierbij aan iemand die de koorzang een warm hart toedraagt en over goede
contactuele vaardigheden beschikt. En er niet tegenop ziet om de handen uit de mouwen te
steken waar nodig en meedenkt in het jaarlijks proces om een spetterend festival neer te
zetten. In overleg met het bestuur kan worden bekeken op welk gebied van de organisatie
uw talenten het beste inzetbaar zijn.
De werkgroep kent de volgende deeltaken:
-

-

-

PR: het schrijven van persberichten, contact onderhouden met de pers, Facebook
onderhouden, een Nieuwsbrief maken en voorkomende teksten redigeren
Techniek: locaties bekijken en beslissen of deze geschikt is voor een koor en publiek,
kijken wat er nodig is aan evt. techniek om alles goed uit de verf te laten komen
Programma coördinatie: Na de loting in december moet er een rooster gemaakt
worden om zoveel mogelijk koren een geschikt optreden aan te kunnen bieden, een
uitdagende puzzel. Vervolgens onderhouden deze coördinatoren alle contact met de
koren
Gastmensen coördinator: deze zoeken en begeleiden gastmensen. Deze zijn ons
visite kaartje tijdens het festival: zij kondigen koren aan en doen de daarbij
behorende werkzaamheden
Locatiebeheer: contact onderhouden en zoeken naar nieuwe geschikte locaties voor
het festival
Dit alles uiteraard in nauw overleg met de andere werkgroepleden.

Dus: wanneer je op zoek bent naar leuk, veelzijdig vrijwilligerswerk dat veel voldoening
schenkt en in samenwerking met een groep enthousiaste mensen gestalte wil geven aan
Middelburg VÓLkoren, neem dan eens contact op met de secretaris :
info@middelburgvolkoren.nl

