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Beste koorgenoten, 

Met trots kijken we terug op de voorafgaande festivals. Beide keren waren een succes dankzij het goede werk 
van onze enthousiaste vrijwilligers en de hulpbrigade. Dat Rooi Vol Koren zo fantastisch wordt ervaren ligt niet 
op de laatste plaats aan het bijzondere samen-gevoel van deelnemers en Organisatie. Dit geeft ons veel 
energie en daarom is ons team weer vol vertrouwen druk met de voorbereidingen voor 2022. We werken nu 
aan een nog mooier en verrassender Rooi Vol Koren. Met de positieve instelling van iedereen gaat dat zeker 
lukken. 

Want ook in 2022 geldt: Je kunt beter met elkaar optrekken dan langs elkaar af lopen! 

 
Duidelijke kleine lettertjes:   
Rooi Vol Koren 2022 biedt de mogelijkheid aan ca. 60 koren om 3 optredens te doen op (meestal) 
verschillende locaties en dat is de goed-weer-situatie. Voor elk optreden is in principe een half uur ingedeeld. 
Dat is inclusief de opkomst, op- en afbouw en afgaan. Gemiddeld blijft er dan 20 á 25 minuten voor elk 
optreden over. 
Er wordt ook in een slecht-weer-scenario voorzien, waarin de optredens voor sommige deelnemers moeten 
worden teruggebracht naar 2 i.p.v. 3.  (In de Rooi Vol Koren APP worden alle wijzigingen geactualiseerd!) 
 
We vragen een kleine vergoeding per koor. Deze vergoeding wordt bepaald door de grootte van je koor:  
Van 1 tot 5 leden-€ 15,- * Van 6 tot 20 leden € 20,- * Van 21 tot 45 leden € 30,- * Groter dan 45 leden € 45,-. 
Let op! Aanmeldingen worden pas definitief als we deze als inschrijving hebben bevestigd. Het bevestigen kan 
pas als de aanmeldtermijn is gesloten en we voldoende zicht hebben op het aantal inschrijvingen per 
koorgenre. Tot die tijd moeten we enige vrijblijvendheid inbouwen. Tot de definitieve inschrijvings-bevestiging 
hoeft er niets te worden voldaan! 
 
De deelname kunnen we pas definitief maken als we (na onze definitieve inschrijf-bevestiging) het inschrijfgeld 
hebben ontvangen.  Per koor vragen we een deelname-borg van € 50,-. Deze borg wordt weer teruggestort als 
de deelname aan RVK heeft plaatsgehad. Als er, ongeacht de reden, ná de definitieve inschrijving niet wordt 
deelgenomen kunnen we de borg i.v.m. reeds gemaakte kosten niet meer terugstorten. 
 
Het gebruik van de (stage)-piano’s, dat door RVK wordt verzorgd, is kosteloos. In principe kan een piano die 
door RVK op een podium is voorzien niet door een eigen piano worden vervangen. Het gebruik van eigen 
instrumenten en versterking moeten in overleg vooraf worden geregeld. 
De Stichting Rooi Vol Koren stelt alles in het werk om ervoor te zorgen, dat voor alle typen koren mooie 
locaties beschikbaar zijn. Net als bij de eerdere RVK festivals zullen we proberen om de deelnemers weer 
volop van onze 'Rooise" gastvrijheid te laten proeven. Zowel letterlijk als figuurlijk. 
 
Stichting Rooi Vol Koren 
Emmausstraat 5 
5492 BK Sint-Oedenrode 
Harry tel. 0653 482376 of Karin tel. 0643 989033  
       
Antwoord/Mail naar: zingmee@rooivolkoren.nl 

Kijk op de website voor alle projecten rondom Rooi Vol Koren. 

 Het bovenstaande is allemaal duidelijk J NIndien N is aangevinkt zullen wij contact opnemen
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INFOrmulier                        

Naam Koor   
Koor type/genre  Aantal leden  
Vestigingsplaats  
Contactpersoon  
Functie  
E-mail (Hoofd)  
2e Contact Email (CC)  
Correspondentieadres   
Postcode - Plaats  
Telefoon-1  
Telefoon-2  
Website of Facebook  
Dirigent  
Eigen Combo J/N  
Gebruik Piano J?N  
Naam Pianist  

Beschrijf de zelf 
meegebrachte 
instrumenten 
die je koor  
ondersteunen 

 
 

 
 

 

                                                                                  Alle velden zijn verplicht! 

Laat ons weten wat de eventuele bijzonderheden zijn waarmee we rekening moeten houden:  

 
 
 

 

LET OP!:  Aanmeldingen zijn pas definitief als we de deelname hebben bevestigd.  

Mail naar: zingmee@rooivolkoren.nl 
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