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KOORNETWERK.nl is vernieuwd. Plaats nu uw eigen koorevents! KLIK
HIER!

Vereniging in Verandering

Voor veel koren vormen de onderwerpen ledenwerving, vergrijzing, financiën en het vinden van goede
bestuurders soms lastige uitdagingen. En het maken van goede keuzes en inzetten van veranderingen om
je vereniging toekomstbestendig te maken is vaak geen sinecure.
Het LKCA heeft 10 verenigingen geïnterviewd die met succes een veranderingsproces zijn doorgegaan; bij
de één was dat ingrijpender dan bij de ander maar alle hebben ze hun koers gewijzigd en voelen zich anno
2019 beter toegerust op de toekomst. In de publicatie worden ook 3 koren genoemd: Koorbazen,
Kamerkoor Jip en La Bonne Esperance; ook de voorbeelden van Muziekplein Neer en de Zuilense fanfare
zijn interessant en herkenbaar voor koorverenigingen.
De publicatie Vereniging in Verandering biedt tips voor een goede aanpak, signaleert verschuivingen in de
manier van organiseren en besturen en biedt stof tot nadenken. Veel leesplezier en inspiratie!
Ga voor meer info naar de vernieuwde website Koornetwerk.nl:
Download hier de publicatie

Nieuwe leden Koornetwerk Nederland. Word ook
lid!

Koornetwerk Nederland heeft drie nieuwe “aspirant” leden mogen verwelkomen: Het Nederlands
Koorfestival, Nederlands Kamerkoor en ZIMIHC. De aanmelding kwam aansluitend op het besluit in
de laatste Algemene Leden Vergadering dat naast Nederlandse Korenbonden het lidmaatschap
vanaf 1 januari 2019 voor alle landelijke en regionale koororganisatie die voldoet aan de
voorwaarden en de doelstellingen van Koornetwerk Nederland openstaat.

De nieuwe aspirant leden zijn actief binnen de Stuurgroep Samen Zingen 2020 en waren daarom al nauw
betrokken bij Koornetwerk Nederland. De nieuwe leden profileren zich als voorvechters van vernieuwing in
de Nederlandse koorsector en zien het belang in van samenwerking om dat te bereiken. De diversiteit van
de nieuwe leden sluit nauw aan bij de profilering van Koornetwerk Nederland als belangenbehartiger van
de hele koorsector.
Ook lid worden? Lees hier verder

Wanneer: 22 maart 2019 | waar: Akoesticum in Ede
Op 22 maart lanceert Koornetwerk Nederland voor koorbesturen en dirigenten De Koornet Werkdag. Van
13.00 - 16.30 uur worden meerdere thema’s die spelen in de koorsector worden samen besproken. De dag
bestaat uit vier modules:
1.

Deskundigheidsbevordering bij dirigenten, hoe werkt dat?

2.

Festival voor Nederlandse Koren

3.

Waarom Buma, Stemra en Femu?

4.

Individueel consult auteursrecht

De Koornet Werkdag is bedoeld voor leden en niet-leden. Deelname is gratis.
lees meer & aanmelding

Dirigentenbeloning

Wat verdient jouw dirigent eigenlijk? Het plezier van
jouw plezier of toch ook een eerlijke beloning als professional? In de praktijk blijkt het regelmatig
een lastige discussie. Ambities en budgetten verschillen per koor, maar de ene dirigent is de
andere niet. Koornetwerk Nederland zet in 2019 die discussie over de tarieven op scherp om tot
een nieuwe opzet van het advies te komen.

Ook voor 2019 heeft Koornetwerk Nederland weer de Adviestarieven voor Koordirigenten op de website
gepubliceerd. De basis voor de publicatie is nog een erfenis van het SNK dat later overging naar de
Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties (VNK).

Bij de oprichting van Koornetwerk Nederland werd besloten om in aanvang de vorm van de jaarlijkse
Adviestarieven Koordirigenten over te nemen, steeds gekoppeld aan wettelijke indexeringen. Maar dit jaar
wel met de opmerking erbij dat 2019 het de laatste jaar is voor de publicatie in deze vorm.
Lees hier verder

1.000 stemmen gezocht voor
Nederlandse première
Wanneer: vr 5 en za 6 juli 2019 | waar: Amsteramse Zuidas & Schalkwijk in Haarlem

De Internationale Koorbiënnale en het Nederlands
Kamerkoor slaan de handen ineen voor een groot zangevenement. The Public Domain, een stuk
van de bekende Amerikaanse componist David Lang voor duizend amateurzangers, maakt
zichtbaar en hoorbaar wat we delen met mensen om ons heen. De werving van zangers is gestart
voor uitvoeringen op de Amsterdamse Zuidas en in de Haarlemse buurt Schalkwijk op vrijdag 5 en
zaterdag 6 juli 2019.

Wat hebben duizend mensen met elkaar te maken? Componist David Lang wil zangers en publiek laten
ervaren wat we te winnen hebben met het delen van gemeenschappelijke zaken. De Nederlandse
première van The Public Domain vindt plaats tijdens de 10e editie van de Internationale Koorbiënnale in
juli 2019. Het werk duurt ongeveer 40 minuten en staat onder leiding van Peter Dijkstra, chefdirigent van
het Nederlands Kamerkoor.
Lees hier verder

De Nationale Kooragenda
Wanneer: 26 juli - 5 augustus 2018 | waar: Tallinn, Estland
Met 1,7 miljoen koorzangers in
Nederland kun je je voorstellen dat er
heel veel voor en door koren
georganiseerd wordt. De Nationale
Kooragenda richt zich vooral op koorevenementen met regionale, provinciale, nationale en/of
internationale focus. Van korenfestival tot dirigentencafé en workshop tot onderscheidende concerten.
Door de uitgebreide zoekfunctie is De Nationale Kooragenda altijd een bezoekje waard!

En het leukste is: In de agenda van Koornetwerk Nederland kunt u zelf (inter)nationale koorevenementen
publiceren. Neem daarom meteen even een kijkje en voeg je eigen evenement voor de Nederlandse
koorsector toe aan De Nationale Kooragenda - altijd een bezoekje waard!
Lees hier verder
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Koornetwerk Nederland
Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

Voorzitter - Daphne Wassink

Bestuurslid Ledenontwikkeling - Thomas Hessels

Secretaris - Herman Schimmel

Bestuurslid Deskundigheidsbevordering - Annalisa Schmad

Penningmeester - Roel Bueneker

Bestuurslid Communicatie - Roy Voogd
Bestuurslid Activiteiten (Evenementen) - Ubbo van Piggelen

Koornetwerk Nederland heeft 18 lid-organisaties. Aangesloten leden per 31-01-2019:

•

Dé bond voor het Smartlied en Levensliederen

•

Koninklijke Bond voor Zang- en
Oratoriumverenigingen

•

Bond van Christelijke Gereformeerde
Zangverenigingen in Nederland

•

Landelijke Organisatie van Provinciale en Regionale

•

Koninklijke Christelijke Zangersbond

•

Koninklijk Nederlands Zangersverbond

•

Bond van Koren in Drenthe

•

Shanty Nederland

•

Bond van Zangkoren in Friesland

•

Verening Toonkunst Nederland

•

Bond van Zangkoren in Noord-Holland

•

Landelijke Organisatie van Ouderenkoren

•

Regionale Zangersbond Zuid/West Nederland

•

Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte

•

Nederlands Koorfestival (aspirant lid)

Koormuziek

•

Nederlands Kamerkoor (aspirant lid)

•

Zangersbonden

Bond van koren in de provincie Groningen

Koornetwerk Nederland is belangenbehartiger voor de Nederlandse
koorsector. Sluit uw koororganisatie ook aan: WORD LID, KLIK HIER!
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