
  

 
Voorwaarden bij deelname  

Alphens korenfestival 9 mei 2020 
 

 

Techniek 
De buitenpodia zijn voorzien van geluidsapparatuur, inclusief een microfoon. Tevens is er bij sommige buitenpodia een digitale 
piano aanwezig.  
De meeste binnenlocaties (Adventskerk, Bonifatiuskerk en Maranathakerk) hebben een (digitale) piano. Het is mogelijk een 
laptop of een mp3-speler met een eigen kabel op de apparatuur aan te sluiten (input xlr of jack-aansluiting). Mocht de 
geluidsinstallatie niet voldoende mogelijkheden bieden, dan is het mogelijk dat u uw eigen microfoons en apparatuur met 
bekabeling meeneemt om deze aan te sluiten op de bestaande geluidsinstallatie.   
Op de buitenpodia is een digitale piano aanwezig. 
 

Zangrondes 
De koren treden 2 x 30 minuten op, op verschillende locaties. Dit is inclusief opkomst en verlaten podium. Indien de 
programmering het toelaat kan een uitzondering gemaakt worden en kan een derde optreden ingepland worden.  
Indien het koor gebruikmaakt van muzikanten kan de organisatie besluiten het koor één keer gedurende twee tijdeenheden in 
te plannen i.v.m. de benodigde op- en afbouwtijd. In de programmering dienen de koren er rekening mee te houden dat het 
podium tijdig ontruimd moet zijn voor de volgende deelnemer. 
Het festival start om 11:00 uur met de openingsmanifestatie voor alle koren. Vanaf 11.30 wordt er door de koren gezongen op 
diverse binnen- en buitenlocaties in Alphen aan den Rijn. Aasnsluitend verzamelen alle koren zich op het Rijnplein voor de 
spetterende slotmanifestatie. 
Het festival is uiterlijk om 17:00 uur afgelopen. 
 

Inschrijfgeld en restitutie 
Het inschrijfgeld bedraagt € 100,00 per koor. U ontvangt een factuur indien uw koor geplaatst is. 
Na ontvangst van uw bijdrage is uw aanmelding definitief.  
Mocht u onverhoopt uw deelname aan het festival moeten afzeggen dan hanteren wij de volgende regels: 
Bij afmelding van 4 tot 2 weken voor de start van het festival wordt 50% van het inschrijftarief gerestitueerd. 
Bij afmelding korter dan 2 weken voor of na aanvang van het festival vindt geen restitutie plaats. 
 

Verklaring afdracht Buma  
Alle deelnemende koren moeten een verklaring ingeleverd hebben inzake de afdrachten Buma. Zonder de ontvangst van een 
getekende verklaring kunnen wij de koren niet plaatsen.  

 
Veiligheid en risico 
Het bestuur besteedt veel aandacht aan de veiligheid van de deelnemers. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich aan de 
aanwijzingen van de organisatie houden. Deelname aan het festival is voor eigen risico. Het bestuur kan op geen enkele wijze 
aansprakelijk worden gesteld. Het bestuur behoudt zich het recht voor om te kunnen besluiten het festival af te lassen als door 
verwachte (weers)omstandigheden de veiligheid van de deelnemers niet gewaarborgd kan worden.  

 

Privacy beleid 
Bij uw inschrijving worden persoonsgegevens gevraagd en tijdens het festival worden foto’s gemaakt. Op onze website 
www.alphenskorenfestival.nl vindt u ons privacy beleid. 

 
Bestuur en communicatie 
Het Alphens Korenfestival wordt georganiseerd door het bestuur van de Stichting Groene Hart Korenfestival: 
Voorzitter: Frans Lems 
Secretaris: Ellen Post Uiterweer 
Penningmeester: André Harts 
Algemeen bestuurslid: Joke Rodenburg 
Alle communicatie m.b.t. de deelname aan het Korenfestival verloopt via inschrijven@alkoren.nl.  
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