
 
 
 

 
 

                                                                         

 

Uitnodiging Inschrijving deelname Open Monumentendagen Leiden 2020 

 
Leiden, 11 april 2020 
 
Aan de besturen van bij de CLK aangesloten koren,  
 
Sinds enkele jaren wordt een Korenprogramma georganiseerd als zeer gewaardeerde nevenactiviteit 
tijdens de Open Monumentendagen Leiden. Wij zijn momenteel druk bezig met de organisatie van het 
geheel, maar de ontwikkelingen rondom het coronavirus vormen een grote onzekerheid. En natuurlijk 
houden ook wij ons (nu en straks) aan adviezen en maatregelen van de overheid en RIVM, ook als dat 
gevolgen heeft voor ons evenement.  
 
Desondanks nodigen we uw koor van harte uit om in te schrijven voor deelname aan het 
Korenprogramma tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag 12 en zondag 13 september. Koren 
kunnen op één van de twee dagen, tussen 13 en 17 uur, tweemaal een optreden van ongeveer 30 
minuten verzorgen, in een van de panden die tijdens deze openmonumentendagen worden 
opengesteld.  
 
Thema  
Het (landelijke) thema dit jaar is Leermonumenten. Het is de bedoeling dat uw koor bij de 
samenstelling van het repertoire rekening houdt met dit thema. 
 
Inschrijving  
Indien u een muzikale bijdrage wil leveren aan het OMD Korenprogramma, laat u dat dan vóór 27 april 
weten via een e-mail aan frencken.huub@xs4all.nl . Geef daarbij aan of u een voorkeur heeft voor 
zaterdag 12 of zondag 13 en vermeld s.v.p. tevens  wie de contactpersoon is, en welke ‘attributen’ 
(piano e.d.) uw koor nodig heeft.  
 
Randvoorwaarden 
Wij gaan er van uit dat uw koor qua ‘attributen’ e.d. zelf in haar benodigdheden kan voorzien, maar 
over gebruik/aanwezigheid van bv. een piano, dient te worden overlegd. Verder attenderen wij u erop 
dat het concert van uw koor niet mag worden versterkt (d.w.z. vergunning categorie 1-niet versterkte 
muziek). Wat betreft dirigentkosten, trachten wij om ook dit jaar weer te voorzien in een gedeeltelijke 
vergoeding. 
 
Plaatsing van koren 
Het bestuur van de Leidse Open Monumentendagen selecteert in overleg met de pandeigenaren, een 
aantal panden (of eventuele buitenlocaties) waar kan worden opgetreden. Vervolgens delen we de 
koren toe aan de geselecteerde panden/locaties. Daarbij vindt een zorgvuldige afweging plaats tussen 
omvang en aard van het koor en de capaciteit en het karakter van de beschikbare ruimte. We doen ons 
uiterste best om voor alle aangemelde koren een geschikte locatie te vinden, maar we kunnen niet 
garanderen dat dat lukt. Medio mei krijgt u van ons bericht óf en waar uw koor geplaatst wordt.  
 
We zien uw inschrijving tegemoet en kijken uit naar een succesvol Korenprogramma. Blijf allen gezond! 
Natuurlijk houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom ons evenement.  
 
Namens Open Monumentendagen Leiden  Namens de Contactgroep Leidse Koren 
 
Milly de Bruyn,       Huub Frencken 
bestuurslid Nevenactiviteiten, Jeugd en Klassendag coördinator Korenprogramma 
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