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. Maar om het festival daadwerkelijk gestalte te
geven, zijn we nog op zoek naar een aantal

O T O ‘s ( m/v )
De OTO zorgt voor Opbouw, Transport & Ondersteuning. We zijn hiervoor op zoek naar
mensen die zich niet lang willen binden of vaak willen vergaderen, maar tijdens het festival
en in de dagen ervoor en erna graag de handen uit de mouwen steken voor het verrichten
van hand- en spandiensten. Enkele weken voor het festival roepen we alle OTO’s bijeen om
de taken te verdelen. We noemen deze mensen ook wel “handjes”, want zij zijn de mensen
die tijdens het festival allerhande voorkomende werkzaamheden verrichten zoals:
-

Opzetten van tenten, klaarzetten van stoelen, opbouw en afbreken van podia
De infostand bemensen; de vraagbaak voor publiek en koren
Koffie en thee rondbrengen voor de vrijwilligers
Rondbrengen van attributen bij de locaties, voor en na de optredens
Als steward publiek begeleiden bij binnenkomst en verlaten van diverse locaties
Vliegende keep: op de fiets kleine problemen verhelpen in het werkveld

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,
Draag je het festival een warm hart toe en vind je het leuk er op een praktische manier bij
betrokken te zijn, neem dan eens contact op met de secretaris : info@middelburgvolkoren.nl

