CONVENTIE NIEUWSBRIEF #3, 24 februari 2017

Aan:
- alle deelnemers van de Holland Harmony Conventie 2017
En ter informatie aan:
- alle niet deelnemende koren/kwartetten van HH
- verdere geïnteresseerden in deze Nederlandse nieuwsbrief

Beste allemaal,

Dit is de laatste nieuwsbrief voor de conventie. Het is bijna zover!
In deze nieuwsbrief zetten we een aantal belangrijke zaken op een rijtje.
Lees de informatie dus goed door!
Contact
Heb je vragen over de conventie, kijk dan op http://hollandharmony.dse.nl/conv2017/ of mail met
conventionsecretary@hollandharmony.nl
Wij wensen jullie alvast een goede reis naar Veldhoven. Tot ziens op de conventie!
“Let the Magic Begin!”
Namens het conventieteam,
Ingrid Fontijn,
conventionsecretary@hollandharmony.nl
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1. Programma en gedetailleerd schema
Je kunt nu zien wanneer de pauzes, lunches en diners gepland zijn. Ook zie je de line-up van de
shows.
Bekijk het programma op de website van de conventie:
=> http://hollandharmony.dse.nl/conv2017/programme_EN.htm
Er is een concept tijdschema beschikbaar, waarin je gemakkelijk de tijden voor jouw koor/kwartet en
de nummers van de inzingzalen kunt vinden.
Let op: het is nog steeds een concept en het kan dus nog een beetje wijzigen. Je kunt het
downloaden via de website:
=> http://hollandharmony.dse.nl/conv2017/scheme-2017-FRIDAY-version_23feb2017.pdf
=> http://hollandharmony.dse.nl/conv2017/scheme-2017-SATURDAY-version_23feb2017.pdf
=> http://hollandharmony.dse.nl/conv2017/scheme-2017-SUNDAY-version_23feb2017.pdf
De definitieve versie wordt op 23 maart gepubliceerd en elk koor/kwartet krijgt bij aankomst in de
Koningshof daarvan een geprinte versie.

2. Registratiebadges en toegangskaarten
Registratiebadges
Vanaf half maart worden de registratiebadges per post naar de officiële contactpersoon van de
deelnemende Holland Harmony koren en kwartetten gestuurd. Het is de bedoeling dat die
contactpersoon de badges alvast onder de koor/kwartetleden verdeelt.
Zodra de badges verzonden zijn krijgt de contactpersoon een e-mail. Mochten de badges na drie
dagen nog niet aangekomen zijn, trek dan aan de bel bij conventiontreasurer@hollandharmony.nl
De gastkoren en gastkwartetten krijgen hun badges bij de infobalie.
Toegangskaarten
Alle bestelde en betaalde toegangskaarten en passe partouts zijn door de penningmeester al eerder
naar de besteller toegestuurd. Heb je niets ontvangen mail dan zo spoedig mogelijk naar
conventiontreasurer@hollandharmony.nl
Vanaf 24 maart worden geen kaarten meer toegezonden. Last minute bestellingen, die wel betaald
zijn, kunnen worden afgehaald bij de balie (kamer 20) op vertoon van de orderbevestiging of de nota.
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3. Wat te doen bij aankomst?
Alle communicatie verloopt zoveel mogelijk via de contactpersoon/scout van je koor/kwartet!
a. Inchecken bij Holland Harmony
Bij aankomst gaat de contactpersoon/scout van het koor/kwartet eerst naar de informatiebalie in
kamer 20. Je ontvangt daar een draaiboek met daarin een tijdschema voor jullie koor/kwartet en
voor alle koor-/kwartetleden een keycord met plastic badgehouder, het programmaboekje, een
herinneringsspeld en de eventuele First Timer vaantjes. Wij geven deze spullen (in één pakket) alleen
maar af aan de officiële contactpersoon die vervolgens voor de verdere verdeling binnen het
koor/kwartet zorg draagt.
Wij verstrekken een nieuw Holland Harmony keycord. Uiteraard mag je natuurlijk ook je eigen
keycord met pins van voorgaande conventie(s) gebruiken.
Heeft je koor/kwartet een inzingzaal besteld, dan kan de contactpersoon op de dag dat de zaal
gehuurd wordt de sleutel afhalen bij de informatiebalie.
Als er nog vragen zijn voor de voorzitter van de jury, je wilt nog iets kwijt over de volgorde van de
songs of andere belangrijke zaken, dan kan de contactpersoon/scout dit doorgeven aan de
informatiebalie.
b. Inchecken bij het hotel
Inchecken voor de hotelkamers in NH Koningshof kan na 15:00 uur. Uitchecken moet voor 12:00 uur.
Er mag alleen ingecheckt worden door de persoon die namens het koor/kwartet de reservering bij
NH Koningshof heeft gemaakt. Deze contactpersoon is verantwoordelijk voor uitdelen van de sleutels
aan de individuele leden.
NH Koningshof verstrekt geen losse sleutels buiten de reserveringen om; het moet echt centraal!
Dus: als de contactpersoon (veel) later komt dan de andere leden van het koor: wijzig dan zelf,
zonder het tussenkomst van het conventieteam de contactpersoon door een mail te sturen naar
Sarah van Hout, s.hout@nh-hotels.com, en doe dit uiterlijk op 23 maart a.s.
Heel belangrijk: neem de bevestiging van de reservering mee!
c. Lunch/dinerbonnen en consumptiemunten
Overnacht je in NH Koningshof dan gaan we er vanuit dat je de maaltijdbonnen van tevoren hebt
besteld via de link:
http://hollandharmony.dse.nl/conv2017/meals-order_NL.htm
De maaltijdbonnen kunnen alleen worden opgehaald worden door de persoon die de
maaltijdbonnen heeft besteld en betaald. Dus: is de contactpersoon niet de eerste arriveert en/of de
bonnen nodig heeft, volg dan de instructie zoals boven vermeld bij het inchecken bij het hotel.
Ook hier geldt: neem de bevestiging van de bestelling mee!
Voor wie geen maaltijdbonnen heeft gereserveerd is het in beperkte mate mogelijk via het
cateringpunt in de Genderhal lunch- en dinerbonnen te kopen. Als je ter plekke bonnen wilt kopen
doe dat dan zo spoedig mogelijk na aankomst. Op is op.
Het betalen van consumpties kan uitsluitend contant of met pin. Deze keer dus niet met de speciale
munten.
d. Ophalen last minute bestelde toegangskaarten en passe-partouts
Vanaf 24 maart worden geen kaarten meer toegezonden. Last minute bestellingen, die wel betaald
zijn, kunnen worden afgehaald bij de balie (kamer 20) op vertoon van de orderbevestiging of de nota.
Mits niet uitverkocht, kunnen bij de informatiebalie ook nieuwe kaarten gekocht worden.
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4. Try-out en podiumverkenning
Try-out voor kwartetten:
Kwartetten die op donderdagavond al in de Koningshof aanwezig zijn kunnen gebruik maken van een
try-out van maximaal 5 minuten (inclusief op/afgaan).
De try-outs staan gepland tussen 20:15 uur en 23:00 uur
Kwartetten kunnen zich tot 17 maart opgeven voor de try-outs via:
=> http://hollandharmony.dse.nl/conv2017/try-out.htm
Maandag 20 maart wordt het schema op de website gepubliceerd. Regel dit dus meteen!
Try-out voor koren:
Er is geen mogelijkheid voor koren om een try-out te doen.
Podium verkenning & briefing voor koren en kwartetten:
Er zijn korte podiumverkenningen (zonder zingen) gecombineerd met een uitleg op:
- vrijdag 09:00-09:15 uur voor de kwartetten;
- zaterdag 09:00-09:15 uur voor maximaal 3 vertegenwoordigers (MD, scout en één ander) van de
koren.
Het is belangrijk om bij deze verkenning/briefing aanwezig te zijn. Meld je om uiterlijk 08:55 uur bij
Joost Boogerd, head of couriers in de Diezehal. Loop de route via de Diezefoyer (check de
plattegrond in je programmaboekje).

5. Evaluaties en power coaching
De koren en kwartetten die aan de competitie deelnemen krijgen van de jury een mondelinge
toelichting op de jurering en een korte power coaching. Er komen geen schriftelijke juryverslagen.
Kwartetten krijgen 20 minuten evaluatie/power coaching. Dit staat gepland op vrijdagavond tussen
18:00 en 18:45 uur en op zaterdagmorgen tussen 09:00 en 10:00 uur (dus vóór de koorcompetitie).
We hebben bij de indeling zoveel mogelijk rekening gehouden met kwartetleden die in koren actief
zijn. De precieze tijden en locaties staan gepubliceerd in het schema dat vanaf 23 maart op de
website staat.
Koren krijgen 30 minuten evaluatie/powercoaching op zondagochtend tussen 09:30 en 11:30 uur. De
invulling wordt gedaan zodra de competitieresultaten bekend zijn. De precieze tijd en locatie worden
zaterdag vanaf 19:30 uur gepubliceerd bij de informatiebalie (kamer 20).
Beide kampioenskoren krijgen een evaluatie/power coaching via een “Coaching Under Glass” van
11:30 – 12:00 uur. Plaats: Beneluxhal voor het winnende mannenkoor, Baronie- of Brabantzaal voor
het winnende vrouwenkoor. Iedereen is van harte welkom bij deze Coaching Under Glass!
Belangrijk:
 We gaan er vanuit dat ieder koor zo compleet mogelijk aanwezig is bij de evaluatie/power
coaching.
 Zorg dat je op tijd aanwezig bent bij de evaluatiezaal die in het schema voor jouw
koor/kwartet wordt genoemd. Voor de scouts van koren is het belangrijk ervoor te zorgen
dat alle koorleden weten waar en hoe laat ze bij de power coaching moeten zijn. Ben je te
laat, dan gaat dat van jouw tijd af.
 Neem audio/videoapparatuur mee als je later alles nog eens wilt beluisteren of terug wilt
kijken.
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6. Wat als je een medaille wint?
Als je koor of kwartet een gouden, zilveren of bronzen medaille wint, dan treed je in één van de
shows op.
Direct na de prijsuitreiking worden de medaillewinnaars, en de winnaar van de wild card improved
chorus achter het podium gevraagd om de titel(s) door te geven van de song(s) die zij in de show
gaan zingen. Bedenk van te voren wat er dan gezongen gaat worden zodat jullie en wij daarop
voorbereid zijn.
Zie het onderstaande schema:
prijs
#1 koor/kwartet
#1 koor/kwartet
#2 koor
#2 kwartet
#3 koor
#3 kwartet
wild card improved chorus

wanneer zingen
na prijsuitreiking
za-avond show
zo-middag show
vr-avond show
zo-middag show
zo-middag show
za-avond show

hoeveel songs
1 acceptance song
3 songs
2 songs
2 songs
2 songs
2 songs
1 song

Wat voor soort songs kun je zingen: bij voorkeur één competitiesong. De andere song(s) naar vrije
keuze maar denk aan een hoog entertainmentgehalte.
We begrijpen dat het koor/kwartet graag een bedankje wil laten horen, maar wij verzoeken
vriendelijk dat achterwege te laten zodat het publiek maximaal kan genieten van het zingen.
Win je nu een gouden, zilveren of bronzen medaille, dan is er nog een extra beloning: dan ben je ook
gekwalificeerd om Holland Harmony te vertegenwoordigen tijdens de Europese Conventie in
Bournemouth van 26 tot 29 oktober 2017. Lees alles daarover aan het eind van deze nieuwsbrief!

7. Wild card improved chorus
Het bestuur van HH heeft de spelregels voor de wild card om in de zaterdagavond show op te mogen
treden veranderd. In plaats van een loting onder alle koren die buiten de medailles zijn gevallen,
wordt het nu een loting onder alle koren die hun score ten aanzien van 2015 hebben verbeterd. Dit
zijn de nu geldende spelregels:
- koren geven vóór 20 maart via conventionsecretary@hollandharmony.nl aan dat ze voor een wild
card plek in aanmerking willen komen (ongewijzigd);
- de nummers 1, 2 en 3 van de competities bij mannen en vrouwen loten niet mee. Zij hebben al een
plaats in een show (ongewijzigd);
- er moet sprake zijn van een verbetering van de totaalscore ten opzichte van de laatst gehouden
conventie, nu die van 2015. Heeft je koor in 2015 niet meegedaan, dan kun je hiervoor dit jaar dus
niet in aanmerking komen;
- op zaterdagmiddag na de uitslag van de koorcompetitie wordt de loting verricht;
- de winnaar van de wild card improved chorus opent de zaterdagavondshow met één song.
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8. Maaltijden
ontbijt vr/za
lunch vr/za

restaurant Binnenhof
vr/za: 07:00 – 09:00
--

diner vr/za

--

brunch zo

--

Kempenhal
-vr: 12:00 – 12:45
za: 12:30 – 13:40
vr: 18:00 – 20:00
za: 17:45 – 19:45
zo: 09:00 – 11:30

9. EHBO / BHV / verpleegkundige
Ben je EHBO-er, BHV-er of verpleegkundige en ben je bereid om in een noodgeval te helpen?
Geef dan je naam, mobiele nummer en het koor/kwartet waarin je zingt door aan
conventionsecretary@hollandharmony.nl.
We kunnen nog steeds een aantal vrijwilligers gebruiken.
We zullen je uiteraard niet storen vlak voor je optreden of als je staat te zingen!

10. Video en fotografie
Er gaat iets veranderen bij zowel foto’s als opname van de competitie en shows.
Alle optredens worden op video vastgelegd en zullen binnen enkele dagen na de conventie integraal
worden gepubliceerd op het Holland Harmony YouTube-kanaal ( http://tinyurl.com/youtube-hh ).
Daar kan alles gedurende één maand door iedereen bekeken worden. Eventuele verzoeken van een
koor of kwartet om hun optredens geheel of gedeeltelijk te verwijderen, kunnen via een mail aan het
conventiesecretariaat worden ingediend. De verzoeken zullen een maand na publicatie van de
beelden worden ingewilligd.
De foto’s worden gemaakt door Hans Martens, die ook bij de vorige conventie schitterende foto’s
van de competities en shows heeft gemaakt. Deze foto’s worden gepubliceerd op de
conventiewebsite. Het staat een ieder vrij deze, met naamsvermelding van Hans Martens, te
gebruiken.
Er worden dit keer geen aparte ‘statieportretten’ meer gemaakt door foto Aartsen en geen
afgedrukte foto’s verkocht.

11. Contant geld en pinnen
Er is in de Koningshof geen pinautomaat om geld ‘uit de muur te trekken’.
Het is wel mogelijk om met je pinpas te betalen aan de hotel receptie, de conventie informatiebalie
in kamer 20 en bij het cateringpunt in de Genderhal. Neem in ieder geval voldoende contant geld
mee.
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12. Belangrijke regels
Er zijn een aantal regels waar we expliciet op willen wijzen:
 zet tijdens de competities en shows alles wat geluid maakt UIT. Schakel ook je mobiele
telefoon volledig uit want telefoons op “stand-by” kunnen de geluidsopnamen verstoren.
 fotograferen, video en audio tijdens de competities en shows is strikt verboden, met
uitzondering van de officiële fotograaf/videocrew.
 in- en uitloop tijdens de competities alleen wanneer de marshalls de deuren geopend
hebben
 in- en uitloop tijdens de shows niet toegestaan (met uitzondering van de optredende
koren/kwartetten). Dus kom ruim op tijd (om van al het moois te genieten!)
 draag overal je deelnemersbadge want die is tegelijk je toegangsbewijs.

13. Europese Conventie in Bournemouth, UK, oktober 2017
Het is alweer bijna 4 jaar gelden dat we de Europese conventie (EBC) mochten organiseren in
Veldhoven. De afspraak is dat deze 1x per 4 jaar wordt georganiseerd door telkens een ander land.
Dit keer dus de beurt aan Engeland van 26-29 oktober 2017.
Het idee erachter is dat we ook in Europa een meer internationale conventie wilden hebben, zodat
onze beste koren en kwartetten ook op een groter podium zich van hun beste kant kunnen laten
zien. En dat is werkelijk een groot feest voor iedereen die van barbershop zingen houdt. Voor de
koren en kwartetten die Holland Harmony mogen vertegenwoordigen, maar zeker ook voor de
bezoeker die kan genieten van het beste van Europese barbershop. Er zullen ook van buiten de
Europese grenzen gasten zijn, wie dat zijn is nog niet bekend.
Ik kan iedereen aanraden om dat weekend naar Engeland te gaan, ook al ben je “alleen maar” een
bezoeker. Het wordt vast en zeker geweldig!
Wie kunnen zich kwalificeren?
In principe stuurt elke land zijn top 3 kwartetten en koren, voor Holland Harmony zouden dit 3
vrouwenkoren, 3 mannenkoren en 3 kwartetten uit elke categorie, mannen, vrouwen en mixed,
mogen zijn. Maar het mogen ook koren en kwartetten zijn uit de top 5, als top 3 koren of kwartetten
niet kunnen deelnemen. Het bestuur besluit of de nummers 4 en of 5 HH mogen vertegenwoordigen,
indien er top 3 koren en kwartetten zijn die niet kunnen gaan. Daarnaast mag elk land een koor of
kwartet aanmelden voor de grootse “World Showcase” show die op vrijdagavond plaats zal vinden.
Hier zullen dus ook koren en kwartetten uit niet-deelnemende landen zich laten zien, naast de
Europese deelnemers.
Programma en andere informatie:
De Europese conventie wordt tegelijkertijd gehouden met de LABBS nationale conventie.
Er zullen net als bij de voorgaande 2 Europese conventies in Nederland, 2009 en 2013, 4 panels
jureren, een BABS, LABBS, SAI en een BHS panel.
Het schema en alle informatie omtrent de accommodaties, transport, wedstrijden en registratie is te
vinden op http://www.europeanbarbershopconvention.com/
Ook is er een FaceBook page: https://www.facebook.com/EuroBarbershop17/
Voor vragen kun je terecht bij het bestuur, bij Nelleke Dorrestijn, nellekedorrestijn@gmail.com of bij
de organisatie van Engeland als wij de antwoorden niet weten: ebc@labbs.org.uk
Wij hopen heel veel Nederlandse barbershop singers in Bournemouth te zien!
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