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Aan de kinderen en ouders van Kinder- en Tienerkoor “De Horizon”.  

 

 

De Voorjaarsvakantie zit er weer op. We konden genieten van prachtig weer. Misschien 

erop geweest, of lekker thuis? Vast weer heerlijk uitgerust. We werken naar ons 

Paasconcert op zaterdag 20 april toe. 

 

Nieuw Lid 

We heten Yfke Boers van harte welkom bij de kids. Fijn dat je er bent. We hopen dat je 

veel plezier beleefd op koor. 

 

Bubbelen met de Dopper:  

De volgende data zullen we zingen met de Dopper:  

- Donderdag 21 maart 

- Donderdag 23 mei 

 

 

 

 

Toekomst Horizon 

In december lieten wij als bestuur jullie weten ons te buigen over de toekomst van de 

Horizon. We hebben hierin een besluit genomen. Helaas lijkt het erop dat er geen 

belangstelling (meer) is voor ons prachtige koor. We hebben daarom ook besloten dat als 

we op 14 juni, ons slotconcert, geen 20 leden hebben we helaas het koor opheffen. Dit 

geldt in eerste instantie voor het kinderkoor. Wat betreft de tieners moeten we kijken 

of het rendabel is om door te gaan als Tienerkoor. Daarover later meer. 

 

Paasconcert 

Op “Stille zaterdag” 20 april geven we i.s.m. “Soli Laus Deo” uit Barneveld o.l.v. Ton 

Burgering een “Paasconcert” in de Oude Kerk te Lunteren. De generale repetitie zal zijn 

op dinsdag 16 april om 18:15-19:15 uur (kids), 18:45-20:15 uur (tieners) in de Oude Kerk 

te Lunteren. De repetitie van donderdag 18 april komt hiermee te vervallen. 

 

Het concert begint om 19:30 uur, de kerk gaat open om 19:00 uur. Houd er rekening mee 

dat we voor die tijd inzingen definitieve tijdstip communiceren we zodra dit bekend is. 

Dresscode kids: blauw/wit/spijker 

Dresscode tieners: eigen keus 

 

Slotconcert 
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Op zaterdag 14 juni geven we een slotconcert i.s.m. koor “Esperanza” o.l.v. Bernhard 

Slijkhuis. Verdere informatie volgt t.z.t. 

 

Noteert u alle belangrijke data vast in uw agenda? 

 

 

AGENDA: 

 

Do 21 mrt:  Zingen met de Dopper 

Di 16 april: generale repetitie in de Oude Kerk te Lunteren 

Do 18 april: GEEN koor 

Za 20 april: Paasconcert in de Oude Kerk te Lunteren 

Do 25 april: meivakantie  

Do 2 mei: meivakantie  

Do 30 mei: Hemelvaart geen koor 

Za 14 juni: Slotconcert met “Esperanza” 

 

Muzikale groeten van Henriëtte, Joke & Kristel 


