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Draaiboek voor het organiseren van een try-out die gehouden 
wordt als voorbereiding op een conventiedeelname  

Doel en Tijdstip 
Wanneer Valley Voices Vocal Group meedoet aan de Holland Harmony conventie, 
doorgaans gehouden in maart/begin april van een oneven jaar, kan er in de aanloop daar 
naartoe een try-out georganiseerd worden. Het doel van zo’n try-out is het creëren van 
een setting die lijkt op de conventie, om op die manier vertrouwd te raken met alles wat er 
komt kijken bij een wedstrijdoptreden. Hierbij kan gedacht worden aan kleding, make-up, 
het opstellen op het podium, het zingen van de twee conventiesongs, inclusief 
presentation voor publiek en de daar bijbehorende spanning en eventueel ook het 
optreden voor collega-koren. 
Een geschikt moment om een try-out te organiseren is ongeveer een maand van tevoren, 
aangezien de songs dan goed ingestudeerd zijn, maar er toch ook nog tijd is om aan 
kleine punten te werken. 

Opzet en planning van een try-out 
Wanneer het bestuur van Valley Voices Vocal Group besluit om een try-out te organiseren 
moet er een aantal zaken worden vastgesteld. Hieronder volgen richtlijnen voor het 
organiseren en plannen van een try-out. 

Een half jaar voor de conventie / vijf maanden voor de try-out 

Taken van het bestuur 
• Het bestuur denkt na over de opzet van de avond: worden er andere koren 

uitgenodigd of niet, wie worden er als gasten uitgenodigd, wie worden er als 
publiek uitgenodigd, wie neemt contact op met wie etc. 

• Er wordt, in overleg met dirigent en MC, een datum voor de try-out  gekozen en er 
wordt overlegd over de opzet van de avond. 

• De gekozen datum, de opzet van de avond en de verwachtingen voor wat betreft 
de PR worden doorgegeven aan de PR waarna de datum op de agenda van de 
website wordt geplaatst. 

• Er worden voldoende zalen gereserveerd. Hierbij moet rekening worden gehouden 
met het aantal koren of kwartetten dat meedoet en daarbij ook voldoende omkleed- 
en inzingruimtes. 

• De koorleden worden geïnformeerd over de datum. 

Taken van de MC 
• Gastkoren en/of kwartetten worden uitgenodigd. 
• De muzikale inhoud van de avond wordt vastgesteld. 
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Drie maanden voor de conventie / twee maanden voor de try-out 

Taken van het bestuur 
• Het bestuur nodigt gastvrouwen uit die het publiek kunnen verwelkomen. 
• Nagaan hoe koffie / thee / drankjes / hapjes etc. op de locatie verzorgd kunnen 

worden en door wie. 
• Na overleg met MC: precieze informatie over locatie, tijd, verwachtingen, 

doelstelling etc. vaststellen en doorgeven aan koor en diverse commissies (PR, 
risers, CAC, make-up, kleding). 

• Iemand zoeken die op de try-out video-opnamen kan maken. 

Taken van de MC 
• Het definitieve programma voor de try-out doorgeven aan de CAC en de secretaris 

van VV. Ook wordt door de MC bepaald hoe laat de VV leden aanwezig dienen te 
zijn. 

• Aan gasten het definitieve programma doorgeven en hoe laat en waar ze worden 
verwacht. Ook informatie over locatie, zalen en inzingtijden worden doorgegeven. 

Zes weken voor de try-out 

Taken van de PR 
Opmerking: De intensiteit/uitgebreidheid van de teksten/foto’s/acties zal mede afhangen 
van de vraag vanuit het bestuur. 

• Info uit bestuur en MC over locatie, tijd, verwachtingen, opzet avond, doelstelling.  
• Daarna volgt de algemene planning van de PR voor evenementen. 

6 weken: 
• datum op website VV+HH 
• tekst (artikel) op website VV+HH 

4 weken: 
• social media berichten starten (facebook/twitter) 

2 weken: 
• artikel aanbieden pers 
• artikel plaatsen op digitale sites 
• flyers extern ophangen/uitdelen, bijv. supermarkt, eigen kennissen etc.  

(flyer via mail naar koorleden, die helpen verspreiden) 
Try out: 

• promotiemateriaal: deurposter, info flyer en banner 
• fotografie 

Na avond: 
• fotografie 
• verslag/artikel op website VV+HH 
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Twee maanden voor de conventie / een maand voor de try-out 

Taken van het bestuur 
• De voorzitter denkt na over het welkomstwoord en de sluiting. Eventueel lady-

speakers uitnodigen. 
• Er worden afspraken gemaakt met de locatiebeheerder over koffie, thee, drankjes, 

hapjes (inclusief overleg over verwachte aantal gasten). Indien nodig wordt 
hiervoor ook de hulp van koorleden ingeschakeld. 

• Overleg met de locatiebeheerder over de zalen. 
• Risercommissie vragen de inrichting van de zaal te verzorgen. 
• Kledingrekken organiseren. 
• Overleg met degene die video-opnamen maakt: verlichting, positie van waaruit kan 

worden gefilmd, zaalindeling, techniek, etc. 
• Communicatie naar het koor: helder doorgeven hoe de try-out eruit gaat zien en 

wat er van iedereen wordt verwacht. De koorleden vragen zich na afloop niet direct 
om te kleden, maar bij het publiek te blijven.  

• Overzicht houden op de verschillende commissies en in de gaten houden of alles 
goed loopt bij het uitvoeren van hun taken. Hierbij valt te denken aan: 
• Risercommissie: hulp vragen van de riserboys, stoelen bijplaatsen, 

kledingrekken bijplaatsen. 
• Kledingcommissie: graag z.s.m. complete lijst naar CAC sturen (kleur 

pantykousjes, welke schoenen, accessoires, enz).  
• Make-up commissie: bepaal welke make-up nodig is, de leden kunnen 

eventueel thuis al zoveel mogelijk make-up opdoen. Geef besluit z.s.m. door 
naar CAC voor opstellen brief naar de leden. 

• MC: gastkoren + –kwartetten communicatie, inzingen. 
• CAC: CAC stuurt z.s.m. complete informatie naar de leden en eventuele 

gastkoren en –kwartetten. Adverteerders en sponsors uitnodigen voor deze 
avond + ereleden.  

• Het bestuur is eindverantwoordelijk. Alle betrokken commissies moeten hun 
keuzes/activiteiten communiceren naar het bestuur voor optimale afstemming. Het 
bestuur ziet erop toe dat het op de hoogte is van alle keuzes/activiteiten van de 
diverse commissies en leden. 

 
Overig 
 
• Omkleden na de show: de koorleden blijven bij het publiek en kleden zich later pas 

om, de overige leden kleden zich eerst snel om en gaan dan z.s.m. naar het publiek. 
 
N.B. Een mogelijke indeling van de try-out avond is: 
 20.00 – zaal open en koffie/thee voor onze gasten 

20.25 – welkomstwoord van onze voorzitter                         
20.30 – conventie packages in conventiekleding, eerst kwartetten dan koren. 
21.35 – sluiting/dankwoord                                                       
21.40 – hapjes/drankjes 


