Aan geadresseerde media
Betreft: Persbericht “Bravour is jarig”

Woerden, maart 2021

Koor Bravour bestaat 20 jaar!
Het is maart 2001 als er een paar Woerdenaren besluiten om samen te gaan zingen. Nu, 20 jaar later, staat er een
succesvolle vereniging die gewild en ongewild van zich laat horen in Woerden en verre omstreken.
Koor Bravour zou maar wat graag een groot feest vieren samen met u allemaal! Maar de omstandigheden van dit
moment laten dat helaas niet toe.
Maar we zitten niet stil. Iedere donderdagavond wordt er online gerepeteerd. Ten eerste vinden wij het belangrijk
om contact te blijven onderhouden met de leden, ten tweede houden wij op deze manier onze zangkunsten op peil
en leren wij nieuw repertoire zodat we er weer volop tegenaan kunnen zodra het weer kan en mag. Een aantal
trouwe makkers zien we elke week op het beeldscherm verschijnen en er zijn er ook een aantal die komen zo nu en
dan eens “binnenlopen”. Maar iedere week wordt er gerepeteerd, gelachen en worden er natuurlijk ook de minder
vrolijke gebeurtenissen met elkaar gedeeld.
Het vieren van ons 20 jarig jubileum stellen wij noodgedwongen uit naar 2022 en dan vieren wij graag samen met u
ons 21 jarig bestaan tegelijk met 650 jaar Woerden. Dat wordt een jaar lang feest!
Dus niet getreurd, wij houden onze bemanning enthousiast en op niveau en u kunt erop rekenen dat wij vroeg of
laat weer volop van ons laten horen!
En…….heb je interesse om bij Koor Bravour als zanger of muzikant aan boord te stappen? Schroom niet…..
Bezoek onze website www.bravour.nl voor meer informatie en bel of mail ons. Ook online kun je instappen bij ons
gezellige koor.
EINDE PERSBERICHT
Wij vertellen graag meer over de afgelopen 20 jaar om deze mijlpaal niet stilletjes voorbij te laten gaan, dus neem
voor nadere informatie contact op met één van onderstaande bestuursleden:
Koor Bravour
Ad de Goey, voorzitter
André Honders, PR/Marketing

tel. 06 22 443 881
tel. 06 28 847 996

ad@bravour.nl
andre@bravour.nl

KOOR BRAVOUR
WAAR HET GOED IS, BETER WORDT EN GEZELLIG BLIJFT!

Onderstaande foto’s zijn ook in .JPG meegeleverd.

1. Feest op podium

2. Zingende mannen vrolijke mannen

3. Plein Hoochwoert vol met publiek

4. Koor Bravour
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