U kunt zich aanmelden
door middel van het
invullen en retourneren van het

aanmeldformulier op onze website,

Naast koorzang heeft
Monnickendam meer te bieden:
een fraai historisch stadscentrum
en talrijke horecagelegenheden.

www.cantorijmonnickendam.nl
onder het kopje Korendag.
Heeft u geen computer, dan belt u met
0299-654158 of 0299-656402
dan sturen we u een aanmeldformulier toe.
Dit aanmeldformulier dient

uiterlijk 28 februari 2019
in het bezit te zijn van de
Werkgroep Korendag Monnickendam.
Let op: Aanmeldingen worden
gehonoreerd in volgorde van binnenkomst.
Al uw wensen kunt u via dit formulier
kenbaar maken. Waar mogelijk wordt
daarmee rekening gehouden.
Uw aanmelding wordt direct door
het systeem via de e-mail bevestigd.
Gebeurt dit niet stuur dan een e-mail naar
korendagmdam@gmail.com

Nadere informatie kunt u
inwinnen bij het secretariaat van de
Werkgroep Korendag Monnickendam
p/a Karn 96
1141 JV Monnickendam
of
korendagmdam@gmail.com
of
www.cantorijmonnickendam.nl

Kom niet alleen met uw koor, maar
breng ook familie en vrienden mee!

MONNICKENDAM
2019
ZATERDAG 25 mei 2019

Bankrekening
NL33 RABO 0342 8336 42
t.n.v. Cantorij Monnickendam
inzake Korendag Monnickendam.

Graag nodigen wij u
en uw koorleden uit voor de
Korendag Monnickendam
op 25 mei 2019.
onder auspiciën van de

Na 8 april 2019 ontvangt u alle
benodigde informatie over de dag zelf.

KORENDAG

Sluitingsdatum voor inschrijving:
28 februari 2019

CANTORIJ
MONNICKENDAM

Korendag Monnickendam

Programma

Organisatie en kosten

Voor de vierentwintigste keer
organiseert de Cantorij Monnickendam
haar Korendag op:

Zaterdag 25 mei 2019

Deelname aan de Korendag bedraagt € 3,50
per koorlid. I.v.m. de kosten is de
minimumprijs per koor € 25,00.
Ieder koorlid ontvangt daarvoor het
programmaboekje dat tevens toegangsbewijs
is voor alle locaties gedurende de gehele dag.

Zaterdag 25 mei 2019
Uit de enorme belangstelling die in de
loop der jaren is ontstaan, blijkt
hoezeer er wordt genoten van de
verscheidenheid aan koorzang.
Ook de pers laat zich lovend uit over de
muzikale prestaties en de gezellige sfeer
in de stad Monnickendam:
“Een muzikale traditie
die in ere gehouden moet worden”
Het accent van de Korendag ligt vooral
op het stimuleren van de koorzang
en op het interesseren van meer
mensen voor het gezamenlijk musiceren.
De Korendag wordt deze keer voor het eerst
georganiseerd in samenwerking met

Dutch Tourism.
Zij willen uw weekend compleet maken
met excursies, diners en overnachtingen
in de regio Monnickendam.
Ook busvervoer naar Monnickendam
kunnen zij regelen.
Zie de website van de Korendag voor een
link naar het aanbod van Dutch Tourism.

zal in het teken staan van een
doorlopend zangfestijn
van 10.00 tot 17.00 uur
op 6 locaties,
nl. in alle kerken en in
Gebouw Samuel in Monnickendam.
Reeds vele jaren nemen ongeveer 75 koren
deel, waarvan velen bij herhaling
en sommigen zelfs ieder jaar.
Elk half uur brengt een koor
haar eigen programma
van maximaal 25 minuten.
Elk koor dat zich aanmeldt krijgt
de gelegenheid om uit eigen repertoire
te zingen, met of zonder begeleiding
van instrumenten.
Aan het eind van de Korendag
is in de Grote Kerk een

SLOTMANIFESTATIE
met samenzang
onder muzikale begeleiding van
Chr. Muziekvereniging Juliana
uit Marken

Bezoekers betalen € 3,50 per persoon en
personen onder 16 jaar hebben vrij toegang.
Dirigenten en muzikaal begeleiders
krijgen een gratis programmaboekje.
Andere kosten en honoraria komen
voor rekening van de koren zelf.
In alle locaties waar de koren optreden
staat een piano ter beschikking.
Een inzing– en verkleedruimte kan
alleen beschikbaar gesteld worden
na reservering op het aanmeldformulier!
Voor het inzingen kunt u gebruik maken
van een piano of keyboard
die op elke inzinglocatie aanwezig is.
Het is niet mogelijk op de dag zelf
in de locatie van optreden in te zingen!

