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Aandachtspunten betreffende een zangavond met :
Zingen jullie als er entree betaald moet worden ?

Nee dan zingen wij niet !
Onze instelling is, dat iedereen de mogelijkheid moet
hebben, onze concerten en zangavonden te bezoeken.
Een collecte voor de onkosten, of voor een goed doel, is
uiteraard altijd mogelijk

Wie regelt de invulling van het Programma ?

‘Onger-Oens’ stelt zelf het programma/liturgie samen,
incl. de liederen die bestemd zijn voor samenzang .
Uiteraard zijn er altijd mogelijkheden voor overleg.

Welke liederen zingen jullie, en welke niet ?

Wij zingen de liederen uit Joh.de Heer , Glorieklokken en
uiteraard ook de Psalmen.
De Psalmen zingen wij op hele noten, (niet rytmisch)
en met bovenstem.
Moderne Opwekkingsliederen, en onbekende vreemde
teksten/muziek zingen wij niet.

Wat zijn de aanvangstijden voor een concert ?

Normaal is onze aanvangstijd 19.30 uur.
Maar ook hiervoor geld: De mogelijkheid tot overleg

Hoelang duurt een zangavond bij jullie ?

Wij proberen altijd alles rond de 90 minuten te houden.

Met hoeveel zangers zingen jullie tijdens een concert ?

Meestal tussen de 45 en 55 zangers

Welke onkosten zijn verbonden aan uw concerten ?

Verwachten jullie een belegd broodje en een kopje
koffie bij aankomst?

Wij vragen alleen een vergoeding voor de bus-kosten .
Deze zijn, meestal zo rond : € 750,Dit bedrag dient 3 weken vóór aanvang concert, op
bankrekening NL82RABO 0153918470 te zijn
bijgeschreven.
Uiteraard, en indien mogelijk lusten de mannen als extra
ook nog wel iets warms erbij. (bv. een balletje gehakt.)

Zingen jullie in de Urker klederdracht ?

Ja

Kunnen jullie een avond vullen met zang ?

Ja dat is voor ons geen probleem

Hebben jullie een eigen organist ?

Ja, en die begeleidt het koor, maar óók de samenzang.

Kunnen er zangers met collecteren meehelpen ?

Ja dit is altijd mogelijk.

Is er voor, en na de tijd mogelijkheid tot het kopen
van CD’s ?

Ja, Wij stellen het op prijs als er bij de ingang voor ons een
‘cd tafel’ klaar staat.

Wie is de contactpersoon voor een Concert ?

Dat is onze secretaris.

Kunnen jullie ook programma’s verzorgen/drukken ?

Tegen een kleine vergoeding is dit geen probleem.

Kunnen jullie ook Posters en Flyers verzorgen ?

Ook dat is, tegen een kleine vergoeding, geen probleem.

(Bijzondere omstandigheden vragen bijzondere afspraken)

Secretariaat ‘Onger Oens’ :
1e secretaris
Dhr. Hessel Snoek.
tel: 06-22400354.
E-mail: secretaris@ongeroens.nl

Dirigent ‘Onger Oens’:
2e secretaris
Dhr. Jurie van den Berg.
Tel: 06-13712212
E-mail: dirigent@ongeroens.nl

