
 

 

Bestuursvergadering Valley Voices 12 oktober 2020 De Kei, Ede.  

Aanwezig: Gea, Audrey, Gerda, Ineke K, Tineke Liesbeth, Kit, Ineke D, Hèlen. 

 

Opening 

Ineke D. opent vergadering en legt kort uit wat het doel van deze vergadering is.  Het plan is 

een online kerstoptreden aanbieden als cadeau aan alle huizen waar we eerdere jaren met 

kerst gezongen hebben.  

 

1. Hoeveel en welke songs? 

Kit heeft 12 songs uitgekozen. Deze gaan we repeteren t/m 9 november. Kit geeft aan dat 

het van groot belang is dat de mensen die via Jitsi deelnemen aan de repetities, dit ook 

vooral trouw blijven doen. Het is van belang dat ook deze koorleden haar aanwijzingen mee 

krijgen en instuderen. We nemen drie blokken op. Deze zullen bestaan uit: 

God rest ye, I wander as I wander, Where are you Christmas en Jingle Bells. 

Deck the Hall, It came upon, Carol of the bells en Holly Jolly 

Calypso carol, Entre le boeuf, Mary did you know en Eer zij God. 

 

2. Techniek/opname apparatuur 

 Audrey geeft aan dat de mensen die niet lijfelijk aanwezig kunnen zijn, de opname na 

montage thuis krijgen. Vervolgens kunnen zij meezingen met de opnamen en zichzelf 

opnemen met bijvoorbeeld de eigen mobiele telefoon. Dit gaat Audrey dan vervolgens aan 

elkaar monteren. 

Audrey heeft alle benodigde apparatuur in eigen bezit. Het enige dat ze nodig heeft is een of 

twee vrijwilligers die cameraman willen spelen zodat ze zelf ook op beeld staat. Helen vraagt 

haar man om bij te springen als cameraman. Een tweede cameraman is nog gewenst, dus 

wie er nog eentje weet?? 28 november laatste opnamen zou fijn zijn want het monteren is 

het meeste werk. De bedoeling is de twaalf songs aan te bieden via een Youtube link of 

bijvoorbeeld middels een mp4. De instellingen die ons optreden graag willen ontvangen, 

kunnen dit zelf aangeven. Audrey past het te wensen format aan de behoefte van de 

instelling. Audrey geeft ook nog aan dat het fijn zou zijn we elke song beginnen met een 

tik/klap. Dat maakt het voor haar wat eenvoudiger verschillende opnames over elkaar te 

monteren. Ineke D. vraagt haar man een leuk ding hiervoor te maken. 

 



 

3. Kerstdecoratie/locatie 

Ineke D. gaat bij de Kei informeren of we zaterdag 14 en 28 november gebruik kunnen 

maken van de grote zaal. Hier is meer licht maar zeker ook meer ruimte. Wellicht zijn er 

leden die dan ook aan kunnen/durven sluiten. Mocht de opnamen in de grote zaal lukken, 

dan versieren we de boel natuurlijk. Een andere mogelijkheid is een stukje filmen bij de 

Intratuin die natuurlijk helemaal in kerstsfeer is nu. Tieneke heeft een contact en gaat kijken 

wat er mogelijk is. 

4. Mogelijke instellingen 

Besproken zijn de instellingen die we normaal gesproken bezoeken. Liesbeth maakt een 

brief waarin we ons concert aanbieden. Gea zal deze versturen naar de instellingen waar we 

eerder in levende lijve opgetreden hebben. Ook neemt Gea contact op met Ziekenhuis in 

Ede en de Lokale omroep Ede 

 

5. Speaker/voice over 

Het zou leuk zijn om het wat persoonlijker te maken met een praatje tussendoor zegt Audrey. 

Omdat het ons nu ontbreekt aan de tijd, besluiten we dit later te bepalen.  

 

6. Kleding make-up 

Voorlopig is het idee hetzelfde al vorig jaar eigen zwarte kleding (met groene en rode sjaal) 

maar dan met wat meer  glitter/glamour. Mogelijk kunnen we ook een nummer zingen met 

foute kersttruien. Ook dit laten bepalen we op een later tijdstip. 

 

Sluiting 

Ineke sluit de vergadering om 21:57 en dankt iedereen voor de aanwezigheid. 

 

 


