CONVENTIE NIEUWSBRIEF #2, 11 november 2016
Het is tijd om jullie bij te praten over de conventie 2017. Na een succesvolle HaCo
komt nu bij veel koren en kwartetten de conventie goed in beeld. Er wordt volop
gewerkt aan de conventiesongs, de juiste kleding en performance om tijdens de
conventie een geweldige prestatie neer te zetten.
In januari zullen wij een uitgebreide nieuwsbrief sturen met informatie over het
programma, de volgorde van optreden enz.
Voor nu aandacht voor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Competitiereglement & bekers
Inzingzaal reserveren
Hotelkamers reserveren
Kaarten voor competities & shows bestellen
Registraties en betalingen
Programmaboekje
Opgave conventiesongs
With A Song In My Heart

Je helpt het conventieteam enorm door de gevraagde acties op tijd te ondernemen.
Heb je vragen over de conventie, kijk dan op
http://hollandharmony.dse.nl/conv2017/
of mail met conventionsecretary@hollandharmony.nl
Voor alle registratiezaken, vragen over betalingen enz., mail je direct naar de
penningmeester: conventiontreasurer@hollandharmony.nl
Wij kijken uit naar een sprankelende conventie: Let The Magic Begin!
Namens het conventieteam,
Ingrid Fontijn,
conventionsecretary@hollandharmony.nl
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Competitiereglement & bekers

Aan de herziening van het competitiereglement volgens de nieuwe Performance category
wordt hard gewerkt. Zodra er nieuws is wordt dit gedeeld met jullie.
Willen alle koren en kwartetten zo vriendelijk zijn de wisselbekers die in 2015 zijn gewonnen
in te leveren op de Besturendag, zaterdag 19 november. Het is de bedoeling dat het
koor/kwartet zelf zorgt voor het bijwerken van de gravure.
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Inzingzaal reserveren

Inzingen en omkleden in de gangen van het gebouw is geen optie. Een koor (en eventueel
kwartet) zal dus een zaal moeten huren
Voor de kwartetcompetitie op vrijdag geldt dat er zonder kosten twee zalen door de
organisatie beschikbaar gesteld worden waarin de kwartetten zich de laatste 15 minuten
voor hun optreden kunnen concentreren. Daarnaast kan een kwartet op vrijdag (en
desgewenst ook op zaterdag) een kleine zaal huren voor de prijs van 200 euro. Die zaal is
dan beschikbaar van 08:00 tot 24:00 uur.
Voor de koorcompetitie op zaterdag gaan we ervan uit dat elk koor een eigen zaal huurt.
Het koor gaat dan vanuit haar eigen zaal direct naar het podium. De zaal is beschikbaar op
zaterdag 8:00 - 24:00 uur en kost 275 euro per kalenderdag. Eventueel kan er ook een zaal
op vrijdag gehuurd worden.
Koren/kwartetten kunnen zelf in onderling overleg het initiatief nemen om een zaal samen
te huren en zo de kosten met elkaar te delen. Er dient dan wel één koor/kwartet te zijn die
de zaal voor die dag huurt. Dit koor/kwartet is hoofdverantwoordelijk.
Wil je kijken met wie je eventueel een zaal kunt delen, kijk dan op:
http://tinyurl.com/zaalhuur2017
De opgave voor het huren van de zaal moet op 1 januari 2017 binnen zijn en kun je doen via
http://hollandharmony.dse.nl/conv2017/rehearsal-room_NL.htm
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Hotelkamers

De reserveringen van hotelkamers boek je via boekingsformulier dat je via de website van
Holland Harmony kunt downloaden. Boek dus alsjeblieft niet op een andere manier.
http://hollandharmony.dse.nl/conv2017/hotel-info_NL.htm
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Kaarten voor competities & shows bestellen

Via de website kun je toegangskaarten bestellen. Na betaling worden de kaarten
toegezonden. Voor bestellingen binnen 14 dagen vóór aanvang van de conventie geldt dat
betaald kaarten ter plekke afgehaald kunnen worden.
http://hollandharmony.dse.nl/conv2017/tickets-order_NL.htm
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Registraties en betalingen

Annuleringsverzekering
Iedereen die zich heeft opgegeven, heeft de bedoeling de conventie bij te wonen. In de
praktijk blijkt dat door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld opzegging van
lidmaatschap, maar ook ziekte of ernstige familieomstandigheden) een aantal mensen toch
niet kan deelnemen. Hoe vervelend ook: door de zakelijke verplichtingen die wij met andere
partijen zijn aangegaan, is restitutie in geen enkel geval mogelijk.
Daarom het zeer dringende advies: sluit een annuleringsverzekering af!
Wijzigingen in registraties
De contactpersonen van de voor de competitie aangemelde koren/kwartetten krijgen een
persoonlijke login-code voor de registratie website.
De registratie van de koor/kwartetleden is gesloten per 15 oktober 2016. Wat kun je na deze
datum nog doen?


Annuleren registraties na 15 oktober
Wij gaan commitments aan op basis van de registraties. Het annuleren van een
registratie na 15 oktober is daarom niet mogelijk en de registratiekosten worden
niet gerestitueerd.



Naamswijzigingen in de registraties na 15 oktober
Bijvoorbeeld: koorlid-A wordt vervangen door koorlid-B. Dat kan zonder kosten tot 1
februari 2017. Omdat de badges na 1 februari gedrukt worden, berekenen wij
daarna per wijziging (of combinatie van wijzigingen) € 10 door. Stuur de wijziging
naar conventiontreasurer@hollandharmony.nl



Toevoegen nieuwe registraties na 15 oktober
Het blijft mogelijk na 15 oktober nieuwe leden te registreren. Daarvoor zullen wij
geen wijzigingskosten in rekening brengen. Wel graag de opgave voor 1 februari
2017 naar conventiontreasurer@hollandharmony.nl onder vermelding van de
volledige naam en de stemsoort.
De conventiepenningmeester voegt die nieuwe registraties toe op de
registratiewebsite en stuurt je een aanvullende rekening voor de extra registraties.
De contactpersoon van het koor/kwartet kan steeds met de eerder verstrekte
inloggegevens op de registratiewebsite de geregistreerde personen checken.

Betalingen
Betalingen voor de registraties en zaalhuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum binnen
te zijn bij de penningmeester ( conventiontreasurer@hollandharmony.nl ).
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Programmaboekje

Foto’s
Graag ontvangen wij van elk koor en elk kwartet een goede heldere scherpe kleurenfoto.
De foto zal gebruikt worden in het programmaboekje, de website en de slideshow die tijdens
de conventie te bewonderen zal zijn.
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Enkele richtlijnen voor de foto:
- graag in kleur
- zorg voor een heldere en scherpe foto
- zorg voor een hoge resolutie, waarmee we bedoelen dat de foto uitgeprint op A4 er
nog steeds scherp uit ziet. Dan praat je over een foto van minstens 2 MB.
- foto’s van kwartetten graag vierkant, van koren graag rechthoekig (‘landscape’)
=> Dringend verzoek om je koor/kwartetfoto uiterlijk 24 december 2016 te mailen
naar book2017@hollandharmony.nl
Teksten
Wij vermelden naast de foto alleen een aantal basisgegevens van het koor/kwartet: plaats,
dirigent, organisatie, website, namen van de kwartetleden en eerdere prestaties
(goud/zilver/brons).
Je hoeft dus geen begeleidende teksten te maken!
Wel vragen wij om de vermelding van je koor/kwartet die wij publiceren vooraf te checken:
check koor vermelding:
http://tinyurl.com/chorusname2017
check kwartet vermelding:
http://tinyurl.com/quartetnames2017
=> Dringend verzoek aan de contactpersonen om de vermelding uiterlijk 24 december
2016 te checken en aan book2017@hollandharmony.nl te mailen of de vermelding wel of
niet correct is.
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Opgave conventiesongs

Je kunt via een formulier op de website aangeven welke songs het koor of kwartet zingt in
de competitie. Zorg dat je dit uiterlijk 31 december 2016 hebt gedaan.
=> www.hollandharmony.dse.nl/conv2017/register-song.htm
Belangrijk
De songs die in de competitie (en shows) gezongen worden, moeten door het koor/kwartet
correct gelegaliseerd zijn.
Letterlijk staat er in het competitiereglement:
“Contestants shall comply with the copyright law in the acquisition, arranging,
learning and performances of songs for contest and shows.”
Wij vragen om op het formulier kort aan te geven hoe je de legalisatie geregeld hebt. Je zult
desgevraagd tijdens of na de conventie moeten kunnen aantonen dat de legalisatie in orde
is.
Mocht tijdens of na de competitie blijken dat de songs niet volledig gelegaliseerd waren, dan
wordt het koor/kwartet alsnog onherroepelijk gediskwalificeerd.
Zorg er dus voor dat de legalisatie van de songs op tijd in orde is. Dat geldt voor het
verkrijgen, het arrangeren, het leren en het uitvoeren van de songs.
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With a Song In My Heart

Holland Harmony heeft eind 2015 een nieuwe song ter beschikking gesteld aan haar leden:
With A Song In My Heart. Dit is een arrangement voor mannen en vrouwen (achtstemming
dus), compleet met learning tracks van Tim Waurick.
Zie http://hollandharmony.dse.nl/songs.htm
Met deze song sluiten we de conventie af, en er zijn in de afterglow ook vast momenten
waarop het samen gezongen wordt. Zorg dus dat je mee kunt zingen!
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