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DRAAIBOEK OPENBARE REPETITIE / MEEZING AVOND 
 
Meezingavond: doel is ledenwerving en aandacht in de media (PR). De aanwezigen laten we zoveel mogelijk 
meezingen op de betreffende avond. De avond wordt gevolgd door een L2S (totaal 6 avonden) in welke vorm dan 
ook.  
Een Meezingavond wordt in principe eens per twee jaar gehouden. Een Meezingavond wordt niet gehouden in 
een conventieseizoen. 
 
Openbare repetitie: doel is ledenwerving, aandacht in de media (PR). Het koor presenteert zich aan het publiek, 
wij laten het publiek zien hoe wij repeteren. Eventueel vloeit daaruit voort een auditie-traject voor 
belangstellenden. Per zangseizoen bieden we tenminste één Openbare repetitie aan. 
 
TAKEN VAN HET BESTUUR: 

• Het bestuur prikt in overleg met de MC een datum voor de Openbare repetitie/Meezingavond en geeft 
die z.s.m. door aan de MC en de PR commissie. Het bestuur overlegt met hen wat de opzet van de 
avond zal zijn en wat de verwachtingen zijn t.a.v. de PR.  

• Indien nodig wordt een grote zaal gehuurd. 
• Benoemt gastvrouwen die bij binnenkomst. 

 – de gasten kunnen verwelkomen 
 – de deelnemerslijst (laten) invullen (lijst zie MC) 
 – de gast een badge geeft met haar voornaam. De PR zorgt voor badges 
 – de gast een bon geeft voor koffie/thee. 

• Zorgt dat de zaal wordt klaargemaakt door de riserdames. 
• Informeert de PR voor publiciteit in kranten, op website of d.m.v. flyers.  
• Informeert De Kei i.z. gratis koffie en thee voor gasten in de pauze. Drankjes na afloop moeten gewoon 

worden betaald. 
• De voorzitter verzorgt de opening van de avond (en het verwelkomen van de gasten) en de afsluiting van 

de avond (met uitnodiging om aan de afterglow deel te nemen). 
• Het bestuur is eindverantwoordelijk. Voorstel voor goede en eenduidige communicatie is dat betrokken 

commissies hun keuzes/activiteiten communiceren naar eindverantwoordelijke voor optimale 
afstemming. 

• Cursuskosten bepalen voor een L2S. In 2014 was dit € 25,-. 
 
DRAAIBOEK input PR 
Inleiding 
Evenementen, zoals: meezingavond, openbare repetitie, try-out. 
Voor een eventuele show zal een specifieker draaiboek worden opgesteld.  
Voor optredens geldt alleen PR-acties achteraf (artikel/foto), indien gewenst voor ‘marketing’ Valley Voices. 
De intensiteit/uitgebreidheid van de teksten/foto’s/acties zal mede afhangen van het type evenement en/of de 
vraag vanuit het bestuur. 
 
Uitwerking PR-acties voor Evenement X op datum Y 
> 8 Weken voor evenement:  

- Minimaal 8 weken voor evenement: info uit bestuur en MC over locatie, tijd, verwachtingen, opzet 
avond, doelstelling, vervolgacties (bijv. cursus?) 

> 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) 
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Evenement: 
- Promotiemateriaal: deurposter, info flyer 
- Fotografie 

Na avond: 
- Verslag/artikel op website VV+HH 

 
TAKEN VAN DE MC 

• In overleg met het bestuur beslissen of er een Openbare repetitie dan wel Meezingavond moet worden 
georganiseerd.  

• Afhankelijk van de opzet van de avond: 2-4 weken voorafgaand aan de avond de inhoudelijke invulling 
bepalen en beginnen met voorbereidingen.  
 
Ten aanzien van de planning van de avond:  

• Bladmuziek verzorgen (MC). 
• Uitleg aan de bezoekers over de bedoeling van de avond (dirigent).  
• Uitleg over het zingen (dirigent).  
• Zingen voor het publiek (MC bepaalt de te zingen nummers).  
• Publiek mee laten oefenen/zingen (MC bepaalt de oefeningen/de te zingen nummers). Indien van 

toepassing: uitleg over vervolgtraject (evt. cursus zoals bijv. L2S) / auditietraject . 
• Deelnemerslijsten maken:  

 – Deelnemerslijst voor ontvangst gasten met voor- en achternaam en hoe men is geattendeerd op de 
    avond. 
 – Deelnemerslijst na afloop van de avond invullen met voor- en achternaam, e-mailadres en   
    telefoonnummer. 
 – Nabellen van belangstellenden. 

• cursusgeld wordt contant  betaald aan  MC. 
• MC draagt dit op de cursusavond af aan de penningmeester. 
• Deelnemerscertificaat wordt door MC/PR gemaakt en uitgedeeld op de laatste avond. 

 
 

 


