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Leiden, 8 juli 2019 

  

Uitnodiging voor deelname aan Korenontmoeting Leiden op 22 maart 2020 

 

Beste besturen van bij de Contactgroep Leidse Koren aangesloten koren,  

Beste zangeressen en zangers,  

 

Wij nodigen jullie koor graag uit voor deelname aan de ‘Korenontmoeting Leiden’ die op 22 maart 

2020 zal plaatsvinden in het Scheltema Complex. Twee jaar geleden werd dit evenement voor de 

eerste keer georganiseerd. Hieraan namen toen 14 Leidse koren met groot enthousiasme deel. Als je 

er niet bij was, dan hier een link naar een sfeerimpressie. 

 

Tijdens de CLK-bijeenkomst van 3 juni is gebleken dat er voldoende interesse is voor deelname aan 

een tweede editie van een ontmoeting voor koren. Net als bij de vorige korenontmoeting willen we 

een dag organiseren waarop koren van divers pluimage naar elkaar luisteren en voor elkaar en mét 

elkaar zingen. En dat zangers en zangeressen elkaar leren kennen en elkaar inspireren.   

 

Daarom heeft het bestuur van de CLK een aantal vrijwilligers gevraagd een tweede editie uit te 

werken. Het initiatief zal organisatorisch worden ondersteund door het bestuur van de CLK. De 

nodige financiële middelen worden gezocht bij o.a. het Cultuurfonds Leiden. We achten daarnaast 

een kleine eigen bijdrage van de deelnemende zangers redelijk (koffie en lunch zullen net als in de 

vorige editie worden verzorgd).  

 

Inmiddels is een kleine groep enthousiaste mensen bijeengekomen om dit idee verder handen en 

voeten te geven. Dit organisatiecomité bestaat uit Nicoline Jansen (trekker), vertegenwoordigers van 

het bestuur van de CLK en enkele zangers uit o.a. het Klein Leids Liederenkoor en Vox Humana. Er is 

in deze groep nog ruimte voor versterking! Heb je zelf belangstelling om deze mooie dag te helpen 

organiseren, of is er binnen je koor belangstelling, stuur dan een mail aan 

communicatie@leidsekoren.nl. 

 

Opzet van de Korenontmoeting 

Het organisatiecomité beraadt zich nog op de vormgeving van de dag. We maken in ieder geval 

gebruik van de feedback op de vorige editie, maar andere suggesties zijn ook zeer welkom. 

Vooralsnog wordt gedacht aan het volgende: 

 

 Het thema van de korenontmoeting is ‘Mayflower’. Het is in 2020 400 jaar geleden dat het schip 
de Mayflower naar Amerika voer, met aan boord de Pilgrims. Zij worden gezien als de 
grondleggers van de Verenigde Staten en hebben vandaag de dag circa 25 miljoen Amerikaanse 
afstammelingen (onder wie negen presidenten, inclusief Barack Obama). Voordat zij naar 
Amerika voeren, brachten zij twaalf jaar in Leiden door. Leiden was in die tijd ook een veilige 
haven voor iedereen die op zoek was naar vrijheid van religie, persvrijheid en wetenschap. Onder 
de titel ‘Mayflower’ kunnen de deelnemers aan de korenontmoeting het voorjaar vieren, een 
boeiend deel van de Leidse Gouden eeuw, maar ook de stad Leiden zelf met al haar unieke 
kenmerken. Het thema biedt voldoende ruimte voor koren om er hun eigen draai aan te geven. 

 De datum is vastgesteld op zondag 22 maart 2020, vanaf 10:00 uur tot en met ca. 17.00 uur. De 

tijden zijn bijgesteld naar aanleiding van de feedback van koren over de vorige editie. 

https://www.leidsekoren.nl/news/269/190/Korenontmoeting-foto-s-filmpje-zeer-geslaagd
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 Locatie: het Scheltema Complex (en eventueel aangrenzende ruimtes), Marktsteeg, Leiden.  

 Deelnemende koren zijn alle lid van de CLK, dus afkomstig uit Leiden en de regio.  

 De deelnemende koren zingen in circa 15 minuten maximaal drie van de mooiste liederen uit hun 

repertoire. Bij voorkeur is het laatste lied ook een meezinger voor de zaal (refrein of als canon). 

 Net als bij de vorige editie is Jetse Bremer bereid gevonden om een gezamenlijk lied met ons in 

te studeren en uit te voeren. Voor deze gelegenheid hebben we hem gevraagd een nieuwe versie 

te maken van de koren-medley die aanhaakt op het thema van deze ontmoeting.  

 Op de dag zelf houden we een kleine wedstrijd: de koren kiezen naar aanleiding van de 

optredens uit hun midden de drie leukste koren.  

 De bijdrage per zanger wordt geraamd op € 15,= voor het deelnemen aan de ontmoeting en voor 

een gezamenlijke lunch. 

 Een vergoeding aan de koren voor de kosten van hun eigen dirigent voor het optreden van 15 

minuten is voor deze editie niet vanzelfsprekend. Dit is alleen mogelijk als het financiële resultaat 

van het evenement dit toelaat.  

 We denken nog na of we de samenzang openstellen voor onze ‘loved ones’. Als we dat doen, dan 

zullen we de 3 populairste koren vragen om hun liederen nogmaals uit te voeren, waarna we 

samen onder leiding van Jetse Bremer afsluiten. 

 

Inschrijving 

We hopen zeer dat er opnieuw tenminste tien koren van verschillend pluimage zullen intekenen 

zodat een interessante en inspirerende uitwisseling van ideeën gaat ontstaan. De koren die in de 

eerste consultatie te kennen hebben gegeven interesse te hebben, krijgen voorrang. Als het aantal 

inschrijvingen groter is dan verwacht, krijgen koren die nog niet eerder deelnamen voorrang. 

 

 Inschrijvingen kunnen uiterlijk tot 16 september per e-mail worden gestuurd naar 

communicatie@leidsekoren.nl.  

 Daarbij s.v.p. vermelden: 

a) Naam van koor en van de contactpersoon van het koor voor deze korenontmoeting, het 

correspondentieadres (e-mailadres en postadres) en het telefoonnummer; 

b) Het aantal zangers dat naar verwachting zal deelnemen; 

c) Indicatie van de drie mooiste liederen (titel en duur) die ten gehore zullen worden gebracht; 

d) Eventuele suggesties voor de inrichting van de dag. 

 

Met hartelijke groet,  

 

 

Nicoline Jansen      Egon Snelders 

 

Trekker organisatiecomité    Voorzitter Contactgroep Leidse Koren 

 

 

Correspondentieadres: communicatie@leidsekoren.nl 

Zie voor nadere informatie 

https://www.leidsekoren.nl  
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