
                                                                                          Heel, november 2017 

 

Hallo zangers en zangeressen, 

 

Of je nu als Vera, Valerie, of Vivian, Bart, Boudewijn of Bickel door het leven gaat, het 
maakt voor ons niet uit. Welke naam je ouders in een romantische, melige, of 
creatieve bui ook voor je bedacht hebben , iedereen is bij zanggroep Heel Vocaal 
altijd welkom.                                             

Wij nodigen je dan ook van harte uit voor onze 23e Sing-in op zaterdag 24 februari 
2018, natuurlijk weer in CC Don Bosco te Heel. 

  

Thema : 

Wanneer jouw naam je vanaf je geboorte als muziek in de oren klinkt zal het thema 
van dit jaar je zeker aanspreken. Mocht je toch enigszins onder je naam gebukt 
gaan, dan zal het je wellicht troost bieden. Want zeg nou zelf : 

																																									What’s in a name ? 
Misschien toch meer dan je denkt?                                                                                     
Namen blijven altijd bij je. Ze zingen rond over de wereld en in ieders hoofd. Grote 
en lieve -, vertrouwde en bijzondere - , onvergetelijke en soms zelfs onuitspreekbare 
namen.                                                                                                                                           
Wij hebben hieruit alvast een muzikale selectie gemaakt. Binnenkort gaan jullie horen 
welke namen we samen gaan bezingen. 
Hoe werkt het ook alweer ? 

Onze jaarlijkse Sing-in is een dag vullende, inspirerende workshop en tegelijkertijd een  
gezellig muzikaal samenzijn voor iedereen die van zingen houdt. Je kunt individueel 
deelnemen of met een (deel van) een koor of zanggroep. We repeteren gedurende 
deze dag met elkaar aan een zestal nummers, uiteraard binnen het  gekozen 
thema.                                                                                                                                                 
We starten in de ochtend om 9.30 u met koffie en gebak uit eigen keuken. Daarna 
volgt de kennismaking met vier gedreven dirigenten. Zij loodsen ons via partij- en 
koorrepetities op professionele en humoristische wijze naar een enthousiast 
eindconcert tijdens de avonduren.                                                                                               
In het voorprogramma wordt er, zoals ieder jaar weer, een muzikale verrassing 
geprogrammeerd.                                                                                             



Aanmelden :  

Voel jij je al geroepen? Meld je dan snel aan.                                                                                                                                                                      
Let op , een en ander verloopt anders dan je tot nu toe gewend was:                                                                                                                                                   

Heel Vocaal goes digitaal :   

Vanaf dit jaar gaat alles via onze website www.heelvocaal.nl.                                             
Je kunt daar het aanmeldingsformulier invullen en vervolgens meteen via de daar 
aangegeven link betalen. Na betaling krijg je dan een bevestigingsmail.																																																																																																																										                                                                                                        
Volg gewoon het stappenplan op de site en alles gaat vanzelf. 

Let op : Je aanmelding kun je tot uiterlijk 10 februari 2018 doormailen .                                                        
Kom je met een groep dan vult ieder apart een eigen formulier in. 

Kosten : 

Wegens BTW aanpassing zijn we helaas genoodzaakt het bedrag iets te verhogen. 
De kosten voor de hele dag bedragen € 47,50. 

Voor dit bedrag krijg je dan wel : 

 De complete partituren en muziekfiles van de zes muziekstukken per mail. 

 Koffie / thee en gebak bij aanvang 

 Een goed verzorgde lunch 

 Een heerlijk thema- diner  

Overige consumpties zijn voor eigen rekening.                                                                            
Let op : Bij Don Bosco kan niet gepind worden !  

Kun je, na aanmelding en betaling, door omstandigheden toch niet  deelnemen ?  
Dan kan er tot uiterlijk 10 februari 2018 restitutie plaatsvinden, waarbij we rekening 
houden met de reeds door ons gemaakte kosten. 

Nog vragen ? 

Heb je nog vragen, stuur dan gerust een e-mail naar singin@heelvocaal.nl  

Tot slot : Jouw naam mag niet ontbreken op deze vast weer geweldige Sing-in.                           
Wij staan al te popelen om hem in stralende letters op je badge te zetten.               

Hartelijke groet en tot ziens,  

Sing-in commissie 2018 


