
Beste koorleden 

Een vroege informatiebrief deze keer. Dat heeft een reden. 

We zijn erachter gekomen dat er wel wat cultuurverschillen zijn tussen 

Toonkunstkoor Nijmegen (TKN) en Toonkunstkoor Wageningen(TKW). Om het 

goed in elkaar te schuiven wordt het een beetje geven en nemen. 

In principe hebben we afgesproken dat TKN zich in Wageningen naar onze 

mores voegt en dat TKW zich in Nijmegen aan hen aanpast. Dan nog zullen 

sommige dingen anders lopen dan we gewend zijn. 

Bij TKN is het gebruikelijk om vóór het concert in samenspraak met Hans een 

vaste kooropstelling te maken. Behalve ‘lange mensen achteraan’ wordt daarbij 

met name door Hans gekeken naar welke stemmen bij elkaar passen en hoe er 

verdeeld wordt over het podium. Omdat we met 115 zangers zijn is er, om 

chaos te voorkomen, in overleg met Hans besproken om deze gewoonte ook 

voor het concert in Wageningen over te nemen. 

Op 24 september hebben we de eerste gezamenlijke repetitie in Ons Huis. Het 

is de bedoeling om deze vaste opstelling daar al uit te proberen en eventueel 

nog wijzigingen aan te brengen. Op de repetitiedag in Nijmegen ( 12 november) 

ligt deze dan vast. 

Dit geeft ook de mogelijkheid om enigszins gestructureerd op te komen, in 

ieder geval vóór de pauze. In Nijmegen is men gewend om gestructureerd op te 

komen en in De Vereeninging is dat ook goed mogelijk, ook na de pauze. Er 

mag daar in de pauze NIET gemengd worden met het publiek. 

De repetitiedag van 24 september zal plaatsvinden in Ons Huis van 10-14 uur. 

Er zal op die dag koffie en thee geschonken worden door het bestuur. Het zou 

erg fijn zijn als iedereen haar/zijn eigen beker meenam, dat scheelt werk en 

afval. Jullie worden ook van harte uitgenodigd om ( zelfgebakken) lekkers mee 

te nemen voor bij de koffie ( voor sommigen misschien al vanzelfsprekend…) 

Op 12 november zijn we te gast in Nijmegen Dukenburg. De informatie 

daarover vinden jullie in de mail van 26/8. 

De generale repetitie is op 18 november van 19-22 uur in de Johannes de 

Doperkerk ( Bergstraatkerk). Aanwezig 18.30, op de plek 18.45. 

Het concert in Wageningen is op 19 november om 20.15 uur in de Johannes de 

Doper. Inloop om 18.30, inzingen 18.45, repetitie met orkest 19-19.30 uur. 



Het concert in Nijmegen is op 26 november om 20.15 uur in schouwburg De 

Vereeninging. Er komt hierover nog een aparte informatiebrief van de 

concertcoördinator van TKN.  


