
Workshop 27 oktober 2018 te Valthe, 
 
Een nieuwe activiteit van de Bond van Koren was het 27 oktober. Toen we in vergaderingen vooraf, 
hadden besloten om voor de aangesloten koren van de Bond een workshop te organiseren. Wisten 
we niet op hoeveel belangstelling we konden rekenen. Je neemt dan de locatie in ogenschouw 
hoeveel mensen je kwijt kunt. Je maakt natuurlijk een financiële planning, de docenten, aantal, en 
de locatie. De indruk bestond dat velen dit een leuk initiatief zouden vinden. Mede doordat vele 
koren zelf ook vaak workshops houden. Vandaar dat we bij de opgave hadden vermeld maximaal 
100 mensen. Misschien dat dit aantal de mensen heeft doen afschrikken, gezien de deelname. 
Slechts 24 personen kwamen naar het dorpshuis in Valthe, overigens een prachtige locatie. Met de 
opzet van de keuze in de workshops, 2 docenten ieder apart en gezamenlijke afsluiting. 
In de pauze koffie/thee en een lunch met soep totaal inbegrepen voor slechts € 12,50. Hierover onze 
complimenten aan het Dorpshuis. 
De inschrijving bleef op 40 mensen steken, echter op de dag kwamen 24 mensen opdagen, een 
teleurstelling. Daarom niet getreurd we zeggen altijd, je moet het met de mensen doen die er zijn. 
Ook maar goed want wij (de mensen ) hebben een prachtige dag gehad. Van de docenten Akke 
Feenstra en Henriëtte de Groot spatte het enthousiasme ervan af. Leuke mooie onderdelen van ons 
aller geliefde vrijetijdsinvulling. Zo leerde Henriëtte ons o.a. de kant van de opera een beetje 
kennen, toch weer een heel andere techniek als de meesten kennen. Met Akke gingen we richting 
Ghana het zuidelijke temperament compleet met dans en djembe. Hier voelden we hoe moeilijk het 
is om te zingen en tegelijk ook ritmisch beweging (stappen en klappen). Geweldige ervaring voor 
de meeste deelnemers.  
Ook de afsluiting op Caro Emerald prachtig, telkens kwam er een instrument bij. Het resultaat is te 
zien via de site op youtube. En dat allemaal in ongeveer een uur. 
Een prachtige dag maar nu de vraag, krijgt dit een vervolg. Als het aan het bestuur van de Bond ligt 
wel. Wij willen graag wat betekenen voor de koren maar het moet wel financieel redelijk zijn. 
Binnenkort zullen wij onze gedachten hierover laten gaan. 
Tinus de Jong 


