Hartelijk welkom als nieuw lid bij het levensliederenkoor Biggel mee.
We hopen dat je net zoveel plezier zult beleven aan het zingen als wij.
Om je als nieuw lid een beetje wegwijs te maken binnen het koor hebben we een aantal
praktische zaken voor je op een rij gezet. Mocht je na het lezen nog vragen hebben, dan
kun je Henny Schuiling (of één van de andere leden) vragen om je verder te helpen.

Hoe gaat lid worden in z'n werk ?
Als je belangstelling hebt om lid te worden van ons koor dan neemt onze dirigent op de
1e avond een stemtest af, voor aanvang van de repetitie. Op basis van de stemtest word
je ingedeeld in het koor. Dat kan zijn bij de sopranen, alten, bassen of tenoren.
Je mag drie keer vrijblijvend meezingen en sfeer proeven tijdens de repetitieavond (eerst
meeluisteren mag ook). Na de 3e repetitie volgt een evaluatie met de dirigent en een
tweede stemtest.
Het kan gebeuren dat je na deze evaluatie/stemtest een ander plek krijgt of dat er in
gezamenlijk overleg wordt besloten dat zingen bij Biggel mee er niet in zit.
In dit informatiemapje zit een aanmeldingsformulier dat je, als je besluit lid te worden,
ingevuld moet inleveren bij de secretaris (Jan Dijkema) of bij een van de andere
bestuursleden. De contributiebedragen staan op dat formulier vermeld.

Repetities
We repeteren op woensdagavond in zalencentrum De Hoogte van 20.00 tot 22.00 uur,
met een korte pauze. Het koor wordt begeleid door Halbe de Jong (dirigent) en Harrie
Jans (accordeonist). Voorafgaand aan de repetitie krijg je de zanglijst gemaild zodat je
thuis kunt oefenen.
Het is belangrijk dat je zoveel mogelijk alle repetities bijwoont. Je kunt je waarschijnlijk
wel voorstellen dat het instuderen van nieuwe liederen of het schaven aan het bestaande
repertoire lastig gaat als een groot deel van de leden te weinig repetitieavonden bijwoont.
Als je een keer niet kunt repeteren, dan moet je je afmelden bij Tineke Klaassen
06 20 10 89 75 / 0595-44 20 26. Afmelden kan door te bellen, sms-en, whatsappje
of e-mail j.h.klaassen@ziggo.nl
Opstellingen
In het verleden zong Biggel mee alleen tweestemmig. In de afgelopen jaren zijn we
steeds meer vierstemmig gaan zingen. De leden zijn toen opnieuw ingedeeld. Bij die
liederen, maar ook bij de nieuwe tweestemmige liederen staat Biggel mee anders
opgesteld dan bij het oude tweestemmige repertoire. Dit betekent dat er tijdens
repetities en optredens af en toe gechangeerd wordt. Na de stemtest weet je bij welke
partij je wordt ingedeeld.

Hoe kom je aan spullen ?
Nadat je bent ingedeeld in het koor krijg je een eigen zangmap. In deze map mag je
schrijven en aantekeningen maken. Als deze map niet compleet is dan kun je bij een van
de bestuursleden om de ontbrekende liederen vragen. Het is handig als je iedere keer de
map meeneemt omdat je dan de aanwijzingen van de dirigent kunt noteren. Daarnaast
zijn er midibestanden beschikbaar op een usb-stick voor de meeste nummers die we
zingen. Deze usb-stick kun je gebruiken om de liedjes te kopiëren naar PC thuis. Zo kun
je thuis oefenen; daarmee ben je sneller “ingeburgerd” in het koor. Dit zal het
zangplezier zeker vergroten.
De kleding tijdens optredens zijn, zwart, wit of een combinatie van beide.

Optreden
We treden gemiddeld zo'n 10x per jaar op en zingen dan uit het hoofd. Een logisch
gevolg daarvan is dat je als nieuw lid pas mee kunt naar een optreden als je de liederen
die we dat optreden gaan zingen grotendeels uit het hoofd kent. We proberen 5
optredens op een repetitieavond te plannen en 5 daarbuiten. We treden in de regel op in
de directe omgeving van Winsum. Op de repetitieavond, voorafgaand aan het optreden,
wordt bekend gemaakt hoe laat we vertrekken vanaf het dorpsplein in Winsum
(bibliotheek).
Meestal rijden we gezamenlijk, dat is niet verplicht. De chauffeurs ontvangen van de
mensen die bij hem of haar in de auto zitten een bijdrage in de reiskosten, afhankelijk
van de te rijden afstand.
Na afloop van het optreden ruimen we gezamenlijk de spullen op en zorgen dat ze in de
Biggel mee aanhanger komen.

Tja, en wat is er dan nog meer te melden….
Biggel mee is een gezellige club mensen die naast het zingen ook nog genoeg andere
dingen met elkaar doet.
Er is jaarlijks een ledenvergadering en we hebben een website die actief wordt
bijgehouden (www.biggelmee.nl). Er is een lief- en leedcommissie die er voor zorgt dat
er kaartjes of andere attenties worden verzorgd voor leden die door een vrolijke of
verdrietige omstandigheid extra aandacht van het koor nodig hebben.
Biggel mee heeft een bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester
en twee bestuursleden. Voor bijzondere projecten is er behoefte aan ondersteuning door
leden uit het koor. Als je graag wilt helpen, stap dan eens op één van de bestuursleden af,
zij vertellen je graag meer.
Een paar keer per jaar komt er een nieuwsbrief uit, die wordt verstuurd aan alle leden. In
deze nieuwsbrief staan bestuur mededelingen en andere wetenswaardigheden over het
koor.
We wensen je heel veel plezier bij het zingen!

