
 

1e NIEUWSBRIEF FULCO’S VOCAAL FESTIVAL 13 MEI 2023 

Beste Deelnemers van ons Festival, 

In deze 1e nieuwsbrief van 2023 geven wij u graag de actuele stand van zaken. 

Reeds nu al moeten wij vermelden dat zich meer dan 71 koren hebben aangemeld, zodat wij 
daarmee voor dit jaar zijn volgeboekt. 

Koren die onze website bezoeken, kunnen zich nog wel op een reservelijst laten plaatsen. Mochten 
er onverhoopt koren zich afmelden, dan zullen zij worden benaderd om de vrijgevallen plaats in te 
nemen. Alle koren die zich hebben gemeld zullen in ieder geval voor het festival van 2024 een 
uitnodiging ontvangen. 

 Alle benodigde 12 locaties zijn vastgelegd, kijk ook 
even op het overzicht Locaties omdat er wat 
wijzigingen zijn ten opzichte van vorig jaar. 

Nu wij een volledige bezetting hebben, wordt er 
gestart met het maken van de eerste voorlopige 
indeling.  Het indelen van koren is ieder jaar weer 
een spannende en omvangrijke klus. 

Er dient rekening te worden gehouden met het 
genre en de grootte van de koren versus de 

mogelijkheden die de locatie biedt. Verder proberen wij ook zoveel mogelijk tegemoet te komen aan 
de wensen die de koren ons hebben laten weten. Deze zijn zeer divers en kunnen onder andere te 
maken hebben met keuze locatie/tijd in verband met de beschikbaarheid van de koorbegeleiding. 

Kortom, een heel gepuzzel en als dat dan eenmaal in de steigers staat, is een afzegging heel 
vervelend. 

Bij het versturen van de 2e nieuwsbrief hopen wij u het definitieve optreedschema te kunnen mailen. 

Bij de aanvraag van de evenementenvergunning hebben we de gemeente gevraagd ook dit jaar de 6 
parkeerplaatsen voor touringcars beschikbaar te stellen. Dit is inmiddels gelukt. De toekenning van 
een parkeerplek voor een touringcar gaat op volgorde van inschrijving. 

Wij houden u door middel van nieuwsbrieven de komende tijd op de hoogte van de verdere 
voortgang en zien ernaar uit u in ieder geval te verwelkomen op 13 mei aanstaande. 
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