Popkoor Rebound is op zoek naar nieuwe leden voor met name de hoge en de lage damesstemmen.
Ook ter aanvulling bij de mannen kunnen we altijd extra leden gebruiken. Voor de middenstemmen
bij de vrouwen bestaat een (kleine) wachtlijst, dus geïnteresseerden zijn ook daarvoor van harte
welkom.
Bij het samen zingen in een koor staat de gezelligheid en saamhorigheid in een hoog vaandel, maar
voor Rebound staat de kwaliteit voorop. Uiteraard zijn die andere punten ook erg belangrijk. Samen
zingen schept eigenlijk altijd een band.
We hebben een vriendelijke, maar “strenge” dirigent, die goed is in het harmonieus samen laten
klinken van de zes stemgroepen die er bij Rebound zijn.
Om iedereen de kans te geven eens te komen
kijken en mee te beleven wat het is om in een
koor te zingen, biedt Rebound de mogelijkheid
om op donderdagavond 28 februari 2019 te
komen naar “Ons Tolhuis” in Leidschendam. Je
kunt dan gratis een keer meedoen met onze
repetitie en ervaren of je je daar goed bij voelt.
Eventuele instroom in het koor en de zaken,
zoals bijvoorbeeld een stemtest, om te
beoordelen in welke stemgroep je hoort, zullen
dan met je besproken worden.
Voor onze organisatie zou het handig zijn als je van te voren even een mailtje stuurt naar
info@popkoorrebound.nl dat je komt, maar dat is niet verplicht. Gewoon inlopen mag ook. Zorg dat
je er rond 19.45 of iets eerder bent, dan is er nog tijd voor een kopje koffie of thee. Dat staat in ieder
geval voor je klaar als je je hebt aanmeld. Om precies 20.00 uur gaan we beginnen, met een kleine
pauze om 21.00 uur. De repetitie duurt tot 22.00 uur.
Wij zien er naar uit om je te ontmoeten en om samen met je te zingen op 28 februari 2019 in “Ons
Tolhuis”, De Horre 1 te Leidschendam.

