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Beste dames en heren,
Met veel genoegen sturen we jullie de laatste NKF-nieuwsbrief van het jaar. We
werken hard aan de voorbereiding van NKF-cyclus 2015-2016 (zie hieronder).
We wensen jullie heel veel plezier en succes met de komende kerstconcerten, die je
vanaf nu ook kunt aanmelden voor de NKF-Koorkalender (zie ook hieronder).
Organisatie NKF

NEDERLANDS KOOR FESTIVAL 2015-2016

De voorbereidingen voor het NKF 2015-2016 zijn alweer in volle gang. We hopen er de
komende maanden meer over te kunnen vertellen. Op dit moment werken we hard aan
het bijwerken van het reglement, fondsenwerving en het netwerken met partners.
Vanaf oktober 2015 gaan de eerste voorrondes plaatsvinden en in mei of juni 2016 is
de finale. Definitieve data en locaties zijn op dit moment nog niet bekend; volg deze
website en de nieuwsbrief NKF voor alle informatie!
Informatie onder voorbehoud van subsidietoekenning

VOORRONDES 2015-2016
We  streven naar het realiseren van 10 voorrondes in de cyclus 2015-2016, waarvan
ca 4 onder directe verantwoordelijkheid van het NKF. Voor de kerstvakantie hopen we
-onder voorbehoud van financiering- een voorlopig beeld te hebben van de
voorrondepartners. Wie belangstelling heeft om als voorrondepartner mee te doen,
kan dat hier melden.

NIEUWE E-MAILADRESSEN ORGANISATIE NKF
Dit zijn de nieuwe e-mailadressen van de NKF-organisatie:
zakelijkleider@nederlandskoorfestival.nl (Hilbrand Adema)
artistiekleider@nederlandskoorfestival.nl (John Damsma)

NKF KOORKALENDER
Het Nederlands Koor Festival begint met een nieuwe service: De NKF Koorkalender.
Koren die zich betrokken voelen bij het NKF kunnen hun activiteiten plaatsen in de
kalender.
Voordat we een bericht plaatsen kijken we of de gegevens compleet zijn en of er geen
overbodige inhoud is vermeld.
Ga hier naar het meldingsformulier voor de NKF Koorkalender.

VERKOOP JE TOEGANGSKAARTEN VIA PODIUMPLEIN
Podiumplein verzorgde op uitstekende wijze de gehele ticketing van de voorrondes en
de finale van het NKF, van toegangskaarten tot lunch- en dinervouchers.
Als je voor je koor zelf nog de kaartverkoop regelt, is Podiumplein beslist een aanrader.
Je krijgt voor je concert een prachtige pagina die je zelf met foto's en filmpjes kunt
aankleden. Tegen een zeer bescheiden bedrag per kaart kunnen koren hun
kaartverkoop regelen. Kopers van toegangskaarten betalen via iDeal; na afloop stuurt
Podiumplein een overzichtelijke afrekening en maakt de inkomsten uit kaartverkoop
direct over.
Ga naar podiumplein.nl voor een indruk van de webomgeving en informatie over het
onderbrengen van je ticketing.

FESTIVAL CANTARODE 2015

Van 14-18 mei 2015 vindt in Kerkrade (L) voor de tweede keer Cantarode Festival en
Competitie plaats. Dit koorevenement is een initiatief van dirigent Dion Ritten.
Cantarode wordt van harte ondersteund door het Nederlands Koor Festival. Het biedt
mogelijkheden aan Nederlandse koren om zich op een schitterende locatie (voormalig
klooster Rolduc) optimaal te laten horen en kennis te maken met internationale koren.
Aanmelding is mogelijk tot 15 december 2014.
Klik hier om de informatiefolder over Cantarode te downloaden of kijk op cantarode.nl
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