
HALLO AKKOORD VRIENDEN
Voor jullie ligt de allereerste Akkoord nieuwsbrief voor dit speciale jaar. Vanaf nu zul je elke maand zo’n 
brief ontvangen. Hiermee proberen we je op de hoogte te houden van alle nieuwtjes en belangrijke 
informatie over ons jubileumjaar en natuurlijk het jubileumconcert.

ZILVER!
Op zaterdag 12 januari openden we officieel ons jubileumjaar. Wat fijn dat bijna iedereen er (een deel 
van) deze dag bij was! Na een paar stevige partijtjes jeu-de-boules, die door sommige mensen zeer 
serieus werden genomen, konden we genieten van een uitgebreide barbeque. De gezelligheid zat er 
ondertussen goed in, en menig lied schalde door de Buijenstraat.

 

Toen alle buikjes gevuld waren, kwam de informatie over het concert waar we allemaal naar uitkeken:

Thema: ZILVER!  (Met een uitroepteken)

Waar: Davinci College Roosendaal

Setlist: 19 nummers waaronder “Hold the line” met alleen de mannen, “Hold on” in een
damesensemble en de volgende 4 nieuwe nummers: “The parting glass”, “Blood
of Eden”, “White rabbit” en “Comfortably numb”. Daarnaast nog een aantal 
“gouwe ouwe”.  

PRIJSWINNAARS
Voor deze teambuilding dag had het bestuur gezorgd voor wat leuke prijzen. De gelukkige winnaars:

 Kees, Pauline en Djuna, respectievelijk 3e, 2e en Winnaar bij het jeu-de boulen.
 Voor Polle was er een hele mooie troostmedaille omdat hij nou eenmaal beter is in pianospelen.
 Annemarie kreeg de prijs voor haar idee voor het thema: ZILVER!



JUBILEUMCOMMISSIES
Omdat er een hoop werk te doen is voor ons jubileumconcert zijn er naast de Werkgroep Jubileum ook 
een aantal commissies in het leven geroepen. In deze nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van 
waar iedereen mee bezig is. Hieronder alvast een omschrijving van de diverse groepen:

Communicatie: Er is al een paar keer vergaderd en er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van zowel 
de website als de openbare facebookpagina. Daarnaast hebben we iemand bereid gevonden om voor 
ons een huisstijl te ontwerpen die we kunnen gebruiken voor posters, flyers, toegangskaartjes, e.d. die 
te maken hebben met het jubileumjaar. Tenslotte worden deze nieuwsbrief en  de berichten op de 
openbare facebookpagina door de communicatie-werkgroep verzorgd.

Gastartiesten  :   Deze werkgroep zorgt ervoor dat er naast akkoord nog een aantal andere verenigingen te
zien zijn op 21 september. De band “HIP” is al vastgelegd, en bij een aantal van onze nummers zal dans 
of sport te zien zijn.

Gasten: Deze werkgroep bestaat uit 7 gastvrouwen die ervoor gaan zorgen dat iedereen die ons concert 
niet mag missen, uitgenodigd wordt. Dankzij deze dames zullen alle gasten zich welkom voelen op 21 
september

Licht/geluid/techniek  :   Deze groep gaat ervoor zorgen dat we bij onze optredens, en met name bij het 
jubileumconcert, fantastisch klinken en goed belicht worden.

Kleding: Deze dames en heer stellen een kledingadvies samen voor de optredens van dit jaar, zodat we 
er als groep fantastisch uit zien. 

Decor: Naast kleding zorgt een goed ingericht decor voor de juiste sfeer tijdens ons concert. Deze 
mensen zullen nauw samenwerken met de kleding-werkgroep en een geweldig decor bouwen.

Facilitair: Alles wat naast podium, licht en geluid nodig is tijdens ons jubileumconcert wordt verzorgd 
door deze werkgroep. Denk aan zaalindeling, hapjes en drankjes, kapstokken, enz.

COPY VOOR DE NIEUWSBRIEF
Omdat we in deze nieuwsbrief zoveel mogelijk informatie willen vermelden, zouden we het fijn vinden 
als jullie alles wat voor het hele koor van belang, interressant of gewoon leuk is, aanleveren op 
nieuwsbrief@akkoord.com

Laat ons weten waar jullie commissie mee bezig is, hoe de repetities in jullie stemgroep lopen of stuur 
ons leuke foto’s of wist-je-datjes. Kortom, alles wat leuk en/of informatief is voor de hele groep.

TIP VAN DE MAAND

If it doesn’t tickle, it’s not good!

mailto:nieuwsbrief@akkoord.com


CONTRIBUTIE
Onze penningmeester vraagt jullie eraan te denken dat het weer tijd is voor het betalen van de 
contributie. Betaling is mogelijk per jaar (€220,-), per half jaar (€111,-) of per kwartaal (€56,-), in de 
eerste helft van januari, april, juli en oktober. 

Betalingen dienen te geschieden op bankrekening NL49 RABO 0306 8950 48 / BIC: RABONL2U, ten name
van “Roosendaalse Zangvereniging Akkoord”, onder vermelding van je naam en de periode die je 
betaalt. Zijn er vragen of problemen wat betreft betalen, dan mag je altjd contact opnemen met de 
penningmeester (penningmeester@akkoord.com).

WETEN JULLIE NOG…



EXTRA REPETITIES
Omdat we op 21 september een fantastische show neer willen zetten, zal er extra gerepeteerd gaan 
worden. Iedereen kreeg een datumprikker toegestuurd en hieruit heeft Annalisa de volgende 
repetietiedatums gekozen:

Heren (Hold the Line): 
 Maandag 4 februari 20:00 uur
 Maandag 18 februari 21:00 – 22:15 uur 
 Zondag 17 maart (tijd en lokatie volgt nog)
 Maandag 18 maart 19:30 - 20:45 uur
 Maandag 1 april 20:00 uur

Damesensemble (Hold on): 
 Maandag 18 februari 19:30 – 20:45 uur
 Zondag 17 maart (tijd en lokatie volgt nog)
 Maandag 18 maart 21:00 – 22:15

Voor iedereen de werkdagen steeds van 10:00 tot 15:00 uur, de lokatie volgt nog
 Zaterdag 16 maart
 Zaterdag 25 mei
 Zaterdag 22 juni
 Zondag 8 september

De maandagavond repetities vinden plaats bij Syson, Kroevenlaan 31 in Roosendaal. Voor de 
weekendrepetities hebben we nog geen lokatie vastgelegd, de datums zijn daarom nog onder 
voorbehoud.

Daarnaast is er voor elke sectie (ofwel stemgroep) de mogelijkheid om zelf extra repetities in te plannen.
De sectieleiders zullen jullie hiervoor benaderen. De datums, tijdstippen en lokatie bepalen jullie zelf in 
overleg. Annalisa en Polle zullen niet deelnemen aan deze extra repetities.

OPTREDENS
 14 maart: 19:00 – 20:30 in woonzorgcentrum St. Elisabeth
 31 maart: CUMA Roosendaal
 6 april: Voices4Life
 10 juni: Skoorenfestival
 15 juni: De Fendert Zingt
 21 september: Jubileumconcert – Akkoord 25 jaar – ZILVER!
 29 september: Roosendaals treffen 

SAVE THE DATES!!!
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