Nieuwsbrief True Colours
april 2014
Hier is weer een nieuwsbrief van popkoor True Colours. Dit keer ziet deze er een beetje
anders uit door….. ja, je raadt het al…..ons nieuwe logo! Maar verder is het nog gewoon je
oude vertrouwde nieuwsbrief boordevol nieuwtjes. Met een terugblik op de afgelopen drie
maanden en natuurlijk informatie over de komende optredens en andere activiteiten.
Veel leesplezier!

Open repetitie groot succes!
De open repetitie op 3 februari 2014 was een enorm succes. We hadden drie tot vijf nieuwe
mensen verwacht, maar het waren er uiteindelijk maar liefst 16, waarvan maar liefst vijf
mannen!

Dit hadden we totaal niet verwacht, ook al hadden we een groot artikel met foto op de
voorpagina van De Schakel, een aankondiging in het Eindhovens Dagblad en hadden we ons
best gedaan met het verspreiden van posters en flyers. Van tevoren hadden zich slechts een
paar mensen opgegeven, maar op de avond zelf bleven ze maar binnen stromen…. Wellicht
kwam het door het aanbod van een taart voor de eerste man die zich op zou geven?? Wat
het ook was, we waren helemaal overdonderd! Leonie had gelukkig 25 kopieën gemaakt van
het nieuwe nummer Hey Soul Sister, maar dat was nog te weinig… Daar stonden we dan
ineens met een koor van meer dan 30 mensen, bijna twee keer zo groot dan we gewend
waren. En met acht, in plaats van drie mannen! Dat klonk wel even anders. Echt superleuk!
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Taartverloting
Op 24 februari jl. hebben we na afloop van de Algemene Ledenvergadering (ALV) twee
taarten verloot onder de nieuwe leden. Bij nader inzien vonden we alleen een taart voor de
eerste man die lid werd naar aanleiding van de open repetitie, zoals aangekondigd in De
Schakel, toch niet zo eerlijk. Dus werd het één taart voor de heren en één taart voor de
dames. De gelukkige winnaars waren Hans van Vegchel en Stephanie Flapper. Hopelijk
hebben de taarten heerlijk gesmaakt! Ook alle andere
nieuwe leden nogmaals hartelijk welkom bij ons
popkoor. Wij zijn erg blij met jullie allemaal!
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Bestuurswisseling
Tijdens de ALV hebben Jan Moonen (penningmeester) en Henri Rommelse (bestuurslid)
definitief afscheid van ons bestuur genomen. We danken hen voor hun jarenlange inzet voor
True Colours! Bert Delissen werd unaniem gekozen tot nieuwe penningmeester en Anita van
Schijndel tot nieuwe bestuurslid. Welkom Bert en Anita!

Werkgroep PR & Sponsoring
De werkgroep PR & Sponsoring loopt sinds kort weer als een trein. En dat mag ook wel, zo
vlak voor onze lustrumvoorstelling! Of het nu gaat om de kaartverkoop, billboards, flyers,
het programmaboekje, krantenartikelen, foto’s en het smoelenboek, Facebook, de website
of sponsors en vrienden van True Colours, het is allemaal in handen van de werkgroep PR &
Sponsoring. In de werkgroep zitten Ingrid van Bakel, Anita van Schijndel, Marieke Dieden en
Claudia Ketting. En ze worden ondersteund door Jolanda Nagel (grafisch vormgever) en
Martin Haasakker (webmaster).

Koningsconcert op 26 april a.s. om 14.00 uur in Den Hof
Op zaterdag 26 april vanaf 14.00 uur treden we op tijdens de vrijmarkt in winkelcentrum Den
Hof in Aalst-Waalre. Het belooft een gezellig muziekfeest te worden met alvast een
voorproefje van ons lustrumconcert. Martin Haasakker, onze bassist, gaat het druk krijgen
die dag. Na True Colours treedt hij direct weer op: met zijn 60er-jaren band Gee Whizz!
De kaartverkoop van onze Lustrumvoorstelling op 14 juni 2014 start op 26 april in Den Hof
tijdens ons optreden. Ook zullen er ballonnen zijn voor de kinderen met een flyer van onze
lustrumvoorstelling. En fotograaf Joop de Haas komt foto’s maken.
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Lustrumvoorstelling op 14 juni: True Colours, the Making of…
Er wordt momenteel hard gewerkt aan onze lustrumvoorstelling ter ere van ons 5-jarig
bestaan. Script, kleding, posters, draaiboek, intro-muziek… alles is in de maak en bijna af.
Overal duiken groepjes True Colours op met extra repetities en bijeenkomsten bij mensen
thuis. En Leonie Tielemans, onze dirigent, werkt zich tijdens de repetities in het zweet… Op
14 juni a.s. vanaf 20.15 uur is het dan zover. Dan zullen we onze eerste avondvullende
voorstelling op de planken brengen in ’t Hazzo in Aalst-Waalre!
True Colours, the Making of… vertelt het
verhaal van popkoor True Colours, vanaf
het allereerste begin tot aan het laatste
hoogtepunt. Komende en gaande leden,
vertrekkende muzikanten en dirigenten,
veel leuke momenten en vriendschappen.
Ingrediënten genoeg voor een leuke avond
met mooie muziek, drama, een vleugje
humor en een happy end.
True Colours, the Making of… wordt
volledig gemaakt en uitgevoerd door alle
leden van het koor en de band. Leonie
Tielemans heeft de algehele muzikale
leiding in handen.
Leef mee met de mensen, de drama’s, de
muziek, de hoogtepunten en het plezier,
vergezeld van lekkere popsongs!
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Toegangskaarten à € 7,50 (inclusief consumptie) zijn te koop op 26 april om 14.00 uur bij het
Koningsconcert van True Colours in winkelcentrum Den Hof in Aalst-Waalre en daarna bij ’t
Hazzo en sigarenspeciaalzaak Habraken. ’t Hazzo is ook buiten kantooruren open, maar is
gesloten tijdens de meivakantie. Kaarten kunnen tevens worden gereserveerd via
info@popkoortruecolours.nl. Ze worden dan klaargelegd bij ’t Hazzo, waar ze kunnen
worden afgehaald tot een half uur voor aanvang van het concert.
Nodig je familie, vrienden en bekenden nu al uit voor dit evenement via onze Facebookpagina en wacht niet te lang met kaarten kopen, want op=op.
En voor de leden: houd zaterdag 14 juni vanaf 13.45 uur vrij voor de doorloop en de
voorbereidingen voor het concert.

Barbecue op 28 juni bij Claudia (en Joost) thuis
Op zaterdag 28 juni zullen we net als vorig jaar weer een gezellige barbecue hebben met de
leden en partners van True Colours. Het zal rond 16 uur beginnen en doorgaan tot in de late
uurtjes. Het is wederom bij Claudia (en Joost) thuis. En Henri neemt de fles kruidenbitter die
we gewonnen hebben weer mee!

Na vijf jaar tijd voor een nieuw logo en nieuwe kleding
Ons 5-jarig bestaan was een goede aanleiding voor een nieuw logo en daarmee
samenhangend een nieuwe kledinglijn voor optredens. Het vorige logo was een bestaand
logo dat we bij de start van True Colours van Internet hebben “geplukt”. We vonden het bij
nader inzien eigenlijk te soft en een beetje rommelig. Jopie Schekkerman heeft voor ons een
nieuw logo ontworpen. We zijn er heel blij mee en best een beetje trots op! Het zal officieel
worden onthuld tijdens het lustrumconcert, maar hier is alvast een voorproefje:
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oude logo

nieuwe logo

De eerste schets van Jopie was meteen in de roos, maar daarna was het nog wel even
puzzelen om het echt helemaal naar onze zin te krijgen. Maar het is precies geworden wat
we willen uitdragen: verbondenheid, muzikaliteit en vrolijkheid. Bovendien is het eigentijds
en kleurrijk.
Ook de kledinglijn voor optredens hebben we aangepast aan de kleuren van het nieuwe
logo. Als basis houden we zwart, maar de accentkleuren zijn voortaan rood, geel, groen en
paars. Tijdens onze repetitie en tevens generale repetitie op 21 april a.s. gaan we zien hoe
de nieuwe kleding staat en zullen er ook foto’s worden gemaakt!

Sponsoring Lustrumvoorstelling
Een theatershow op de planken zetten gaat niet vanzelf. Naast de inzet van koor, dirigent en
band is er ook geld nodig om een lustrumvoorstelling van hoog niveau neer te zetten. True
Colours biedt tal van mogelijkheden om in aanloop naar en tijdens de voorstelling op 14 juni
a.s. of gedurende langere tijd de aandacht op onze sponsors te kunnen vestigen.
Bijvoorbeeld door middel van een vermelding op onze website, een advertentie in het
programmaboekje of een andere vorm van sponsoring, bijvoorbeeld het diner voor True
Colours verzorgen op de dag van het optreden. Bovendien ontvangen de sponsors één of
meer toegangskaarten inclusief consumptie voor het concert of kunnen ze kiezen voor een
VIP-tafel met 4 stoelen, inclusief hapje en drankje.
Wil jij True Colours sponsoren of ken je iemand, bijvoorbeeld de organisatie waar je werkt,
die hier belangstelling voor heeft, neem dan even contact op met Claudia Ketting.
Voor de leden: voor meer informatie over sponsoring kun je op de Dropbox in de folder
Documenten kijken of direct de sponsorovereenkomst invullen.

Vrienden van True Colours
Naast sponsoring, hebben we nu ook een mogelijkheid voor mensen uit onze directe
omgeving (familie, vrienden, bekenden, oud-leden en anderen die ons een warm hart toe
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dragen) om True Colours (materieel of immaterieel) te steunen. Men kan al Vriend van True
Colours worden voor € 15,- per jaar. Meer mag natuurlijk ook.
In het kader van ons 5-jarig jubileum en de daarmee samenhangende lustrumvoorstelling
hebben we een speciale aanbieding. Wanneer iemand nu besluit ons te steunen, ontvangt
hij/zij € 5,- korting op twee toegangskaarten (inclusief consumptie) voor ons
lustrumconcert.
Natuurlijk levert True Colours een tegenprestatie:




We houden de Vrienden van True Colours regelmatig op de hoogte van onze
activiteiten via onze nieuwsbrief
Vrienden van True Colours ontvangen korting op de toegangsprijs bij een door True
Colours georganiseerd concert (twee kaarten per Vriend van True Colours)
Jaarlijkse Meet & Greet

Hoe word je Vriend van True Colours?
Stort € 15,- (of meer) op rekening NL11 RABO 0148 9208 53 ten name van True Colours te
Waalre o.v.v. Vriend van True Colours met je naam en email-adres.
Wil je ook naar het Lustrumconcert met korting?
Stuur dan een e-mail naar info@popkoortruecolours.nl met het aantal toegangskaarten dat
je wenst en vermeld dat je Vriend van True Colours bent of wil worden.
Een eenmalige donatie kan ook
Wanneer je geen Vriend van True Colours wil worden maar wel een donatie wil doen is dat
uiteraard ook mogelijk. Stort in dat geval je bijdrage op rekening NL11 RABO 0148 9208 53
ten name van True Colours o.v.v. donatie met je naam en e-mailadres.

Rabobank Clubkas Campagne
De afgelopen jaren organiseerde onze lokale Rabobank elke zomer de Rabobank fietstocht.
Een mooie manier voor verenigingen om wat sponsorgeld te verzamelen, waar wij als koor
graag gebruik van hebben gemaakt. Per fietser die meereed betaalde de bank ons 10 euro.
Onlangs is de Rabobank Waalre en Valkenswaard samengegaan met een aantal andere
kantoren in wat nu Rabobank De Kempen heet. Daarmee is ook een eind gekomen aan het
lokale initiatief van de jaarlijkse fietstocht. Gelukkig is daar iets voor in de plaats gekomen:
de Rabobank Clubkas Campagne. Het idee is het volgende. Alle leden van Rabobank De
Kempen hebben stembiljetten thuisgestuurd gekregen. Deze bank is een coöperatieve bank
zonder aandeelhouders, maar met leden. Als klant van de Rabobank ben je niet automatisch
lid, maar kun je het eenvoudig worden.
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Via de website van de bank kunnen
alle leden vijf stemmen uitbrengen,
waarvan maximaal twee op één
vereniging. De stemperiode is
begonnen op 16 april en loopt door
t/m 30 april. Aan het einde van de
Campagne worden alle stemmen
geteld en wordt het totale
sponsorbedrag van 200.000 euro
verdeeld over alle verenigingen.
Hoe meer stemmen we als koor
verzamelen, des te groter wordt het
deel van dat bedrag dat naar onze
kas gaat.
Dus ben je lid, breng dan twee
stemmen uit op True Colours. We
staan in de lijst onder Waalre. Zijn
er mensen in je omgeving die lid
zijn? Roep ze op om op ons te
stemmen. We kunnen de steun
goed gebruiken.
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