1. De werkgroep Korenfestival aan de Merwede ( onderdeel van de Stichting Sliedrecht &
Cultuur(organiseert elke twee jaar het Korenfestival aan de Merwede.
2. De locatie is het centrum van Sliedrecht en er zijn gebouwen / kerken en podia zowel binnen
als buiten beschikbaar.
3. De werkgroep stelt zich als doel om een gevarieerd aanbod van koren en groepen te laten
deelnemen.
4. De werkgroep draagt er zorg voor dat er op de locaties een goed werkende piano en
geluidsinstallatie aanwezig is.
5. In enkele kerken mag alleen een organist die door de werkgroep is aangesteld het
(monumentale) orgel bespelen. De werkgroep zal de koren hiervan op de hoogte brengen.
6. Deelname van koren gebeurt na bevestiging via de mail en als het opgestuurde
inschrijfformulier bij de werkgroep retour is ontvangen.
7. De werkgroep bekijkt de ingeschreven koren en zal hen definitief uitnodigen als het mogelijk
is het koor te plaatsen. Dit hangt af van de koorsoort en de mogelijkheid van optredens in de
deelnemende kerken en gebouwen.
8. Deelnemende koren hebben vrije toegang tot het festival.
9. Er wordt aan deelnemende koren geen vergoeding verstrekt.
10. Koren krijgen twee of drie keer de kans zich 20 minuten te presenteren. (Op het
inschrijfformulier kunnen koren aangeven of ze twee of drie keer willen optreden.
11. Koren melden zich aan voor optredens op verschillende locaties en podia. Het is niet mogelijk
om meerdere keren op dezelfde plaats op te treden.
12. Deelnemende koren zijn verplicht zich aan het tijdschema te houden. Als de tijdsduur wordt
overschreden zal de gastheer / -vrouw op de locatie ingrijpen.
13. We verwachten dat elk koor als luisteraar aanwezig is bij het koor dat vòòr hen op de locatie
optreedt.
14. We verwachten tevens dat alle koren bij de slotmanifestatie bij de muziektent aanwezig zijn.
De werkgroep zal hiervoor tijdig de muziek beschikbaar stellen.
15. We verwachten dat alle koren zich houden aan de regels van Buma/Stemra
16. De ingeschreven koren zullen via nieuwsbrieven op de hoogte worden gehouden.
17. Tevens is er de mogelijkheid om je koor voor te stellen op de Facebookpagina: Korenfestival
aan de Merwede (https://www.facebook.com/korenfestivalaandemerwede/)
18. In kerken en gebouwen kan vaak ook, tegen betaling, koffie of thee worden gekocht.
19. Deelname aan het festival is voor eigen risico. De werkgroep kan op geen enkele wijze
aansprakelijk worden gesteld.
20. Waar dit reglement niet in voorziet zal de werkgroep beslissen.
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