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Uitnodiging inschrijving
voor optreden tijdens de Leidse Open Monumentendag
12 en 13 september 2015
Leiden, 8 april 2015
Aan de besturen van bij de CLK aangesloten koren,
We nodigen uw koor uit om dit jaar in te schrijven voor een optreden in een van de monumentale
panden die zullen zijn geopend tijdens de komende Open Monumentendagen op 12 en 13
september a.s. Het is de bedoeling dat uw koor op zaterdag de 12e of zondag de 13e tussen 12 en 17
uur twee à drie maal een optreden verzorgt van ongeveer 30 minuten.
Thema
Dit jaar is het thema Kunst en Ambacht gekozen en het zou mooi zijn als uw koor daarmee zo veel
mogelijk rekening houdt in de repertoirekeuze. Indien de presentatie van het koor ook bij dat thema
zou aansluiten, dan zou dat helemaal mooi zijn.
Planning van inschrijving en vervolg daarop
 Als u een muzikale bijdrage wil leveren aan deze altijd druk bezochte Open Monumentendagen,
laat het dan vóór 1 mei weten via een e-mail aan secretaris@leidsekoren.nl
Geef daarbij s.v.p. aan welke attributen uw koor nodig heeft ( zoals elektriciteit en piano).
 Het bestuur van de Leidse Open monumentendagen zal weer enkele panden selecteren, waarin
kan worden opgetreden. In mei zullen we de koren toedelen aan de beschikbare panden. Per
pand krijgt u dan de gewenste gegevens die u nodig heeft om het concert zo goed mogelijk voor
te bereiden.
 Begin juni stellen we de tekst vast voor het muziekprogramma als onderdeel van het boekje voor
de Leidse Open Monumentendagen 2015. Ruim daarvoor ontvangen we dan graag korte
informatie(20-max. 50 woorden) over het repertoire voor het optreden van uw koor.
Gelet op het grote succes van de optredens tijdens de OMD in ‘14, zien we uit naar een grote
opkomst.
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