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Draaiboek Commissie Optredens & PR  

De commissie bestaat uit 2 bestuursleden. 

De commissie werkt als volgt: 

Informatie vragen aan uitnodigende organisatie m.b.t. 

 Welk genre optreden 

 Tijdsplanning/tijdsduur van het optreden 

 Locatie: afmeting podium, aanwezige geluidsinstallatie 

 Piano 

 

a. organiseert de optredens van het koor 

b. onderhoudt de contacten met andere koren en/of muziekverenigingen ten 

behoeve van de optredens 

c. verzorgt de PR via media, mail, posters, flyers, website e.d. 

d. woont vergaderingen bij van organisaties, die van belang zijn voor de optredens 

van Confetti. 

Het bestuurslid brengt verslag uit aan het bestuur en levert een overzicht van de 

activiteiten aan t.b.v. het jaarverslag van de secretaris. 

Doel draaiboek 
Door de werkwijze rond het organiseren van een optreden te beschrijven zicht krijgen en 

houden op het proces. 
 

Optreden van Vrouwenkoor Confetti 

 Datum vastleggen in overleg met dirigent en pianis 

 Keuze van locatie in overleg met dirigent  

 Planning en begroting voorleggen aan bestuur/bestuursbesluit 

 Datum en tijd van optreden plaatsen in nieuwsbrief 

 Datum en tijd van optreden plaatsen op de website 

 Datum en tijd van optreden plaatsen op de website  

 Overleg met dirigent, commissie muziek en podiumpresentatie&kleding m.b.t. 

 muziekkeuze  

 begeleiding; alleen piano of ook combo 

 afmeting podium/speelvlak 

 Groep voor pianovervoer inlichten 

 Afspraken met locatiebeheerder m.b.t. 

 datum optreden 

 evt. gebruik geluidsinstallatie, 

 garderobe, drank, consumptiebonnen, hapjes  

 PR verzorgen:weekblad/krant/ditisonzewijk/e-mail 

 Poster/programmaboekje maken en poster op de website plaatsen 

 Ladyspeaker inlichten 

 Bloemen voor dirigent en pianist/muzikant(en) 
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Optreden met meerdere koren georganiseerd door Vrouwenkoor Confetti 

 

Naast bovenstaande punten nog extra regelen: 

 Contact opnemen met gastkoor/gastkoren 

 Informatie betreffende datum, tijdsplanning, locatie doorgeven 

 Repertoirekeuze  van de deelnemende koren op elkaar afstemmen 

 Vragen naar eventuele wensen van het gastkoor 

 Informatie voor programmaboekje: naam dirigent/pianist, repertoire van 

gastkoor/gastkoren 

 Afspraken maken over aankondiging van de nummers 

 

 

 

Als Vrouwenkoor Confetti wordt uitgenodigd 

Informatie vragen aan uitnodigende organisatie m.b.t. 

 Welk genre optreden  

 Tijdsplanning/tijdsduur van het optreden 

 Locatie: afmeting podium, aanwezige geluidsinstallatie 

 Piano 

 

Betreffende het optreden 

 Datum vastleggen na overleg met dirigent en pianist 

 Planning en begroting voorleggen aan bestuur / bestuursbesluit 

 Datum en tijd van optreden plaatsen in nieuwsbrief 

 Datum en tijd van optreden plaatsen op de website 

 Overleg met dirigent, commissie muziek en podiumpresentatie&kleding m.b.t. 

 muziekkeuze  

 begeleiding; alleen piano of ook combo 

 afmeting podium/speelvlak 

 Indien nodig groep voor pianovervoer inlichten  

 Eventueel eigen PR verzorgen:weekblad/krant/ditisonzewijk/e-mail/poster op de 

website plaatsen 

 Informatie m.b.t. poster/programmaboekje aanleveren 

 Ladyspeaker inlichten 
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2. Draaiboek Muziekcommissie  

 

De commissie bestaat uit 1 bestuurslid, een aantal leden en de dirigent als 

muzikaal/technisch adviseur.  

 

De commissie werkt als volgt: 

a. kiest in nauw overleg met de dirigent de muziek, 

b. bepaalt de actuele inhoud van de muziekmap, 

c. bestelt in nauw overleg met de dirigent de bladmuziek, 

d. kopieert indien nodig de bladmuziek, 

e. verzorgt het uitdelen, innemen en opslaan van de bladmuziek, 

f. verzorgt de complete muziekmap voor nieuwe leden. 

 

Het bestuurslid brengt verslag uit aan het bestuur,levert een overzicht van de activiteiten 

aan t.b.v. het jaarverslag aan de secretaris en meldt het gezongen repertoire in het 

daarop volgende jaar aan Bumastemra t.b.v. de auteursafdracht. 

 

Doel draaiboek 

Door de werkwijze rond muziekkeuze, -bestelling, -onderhoud en –opslag te beschrijven 

zicht krijgen en houden op deze processen, zodat deze inzichtelijk worden en het gebruik 

van de muziek verantwoord kan worden aan Buma/Stemra. 

 

Organisatie muziekkeuze 

a. De koorleden en dirigent kunnen op elk moment voorstellen indienen voor te 

zingen nummers. 

b. Deze nummers worden verzameld bij de dirigent en door haar voorzien van 

uitvoeringen op You Tube. 

c. De dirigent stuurt deze nummers door aan de muziekcommissie, evt. aangevuld 

met een advies. 

d. De leden van de muziekcommissie beluisteren deze lijst van nummers en maken 

een keuze (1e selectie) 

e. De lijst met gekozen nummers gaat terug naar de dirigent. 

f. De dirigent maakt een 2e selectie op basis van arrangementmogelijkheden 

(SMA/SSAA) en kosten en stuurt deze terug naar de muziekcommissie. 

g. De muziekcommissie beslist in nauw overleg met de dirigent wat en wanneer er 

besteld wordt. 

h. De dirigent plaatst de bestelling. 

 

Aanvulling maart 2018: 
 De communicatie verloopt altijd via de voorzitter muziekcommissie. 

 Leden van de muziekcommissie communiceren in zaken betrekking hebbende op hun 

taak via de voorzitter van deze commissie.  

 De communicatie voorzitter muziekcommissie/dirigent gaat via de mail, zodat deze te 

allen tijden teruggelezen kan worden. 

 Dirigent heeft muzikale eindverantwoordelijkheid. 

 Indien deze muzikale eindverantwoordelijkheid betrekking heeft op zorg/welzijn van 

de leden, heeft het bestuur in deze de eindverantwoordelijkheid. 

 Bij besluitvorming over muzikale eindverantwoordelijkheid wordt ook de mening van 

de dirigent gehoord. 

  

 

Programma per concert 

Het concertprogramma wordt door de dirigent samengesteld in overleg met de 

bestuursleden van de commissies Muziek en Podiumpresentatie & Kleding. 

De dirigent heeft de muzikale eindverantwoordelijkheid. 
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Het concertprogramma gaat ter informatie naar de muziekcommissie, vervolgens naar 

commissie Podiumpresentatie & Kleding en Optreden en PR en wordt daarna (tijdig voor 

het concert) aan alle koorleden kenbaar gemaakt. 

 

Vergadermomenten 

4x per jaar: januari, april (kerst), juli, oktober en evt. op afroep. 

 

Archief 

De muziekcommissie archiveert de muzieknummers. 

 

Bij opzeggen lidmaatschap 

Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de muziekmap bij de muziekcommissie 

ingeleverd. 
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3. Draaiboek Commissie Podiumpresentatie & Kleding  

De commissie bestaat uit 1 bestuurslid en een aantal leden. 

De commissie werkt als volgt: 

a. maakt per nummer een podiumpresentatie, 

b. werkt de podiumpresentatie uit in een schema, 

c. zet dit schema op de website, 

d. instrueert de koorleden bij het instuderen van de podiumpresentatie, 

e. woont workshops bij betreffende koorregie/podiumpresentatie,  

f. kiest een kledingstijl passend bij het optreden,  

g. zorgt voor de benodigde accessoires.  

 

Het bestuurslid brengt verslag uit aan het bestuur en levert een overzicht van de 

activiteiten aan t.b.v. het jaarverslag aan de secretaris 

Doel draaiboek 

Door de werkwijze rond de podiumpresentatie van een optreden te beschrijven zicht 

krijgen en houden op het proces. 

 

Voorbeeld schema podiumpresentatie  

 
 

TITEL SONG: Avond     B. de Groot / L. Nijgh    3-stemmig  
 

S M A pianobegeleiding  REGIEAANTEKENINGEN 

                                            

                                      

                                

                                            

                                 

                      

                                            

                               

                  

                                            

                              

                

                                            

                                  

                        

                                            

                                       

                                  

                                            

 
 
S M A  Tekst lied Maat Podiumopstelling 

 

 
 
A 

Intro pianospel 
 
Nu hoef je nooit je jas meer aan 
te trekken  
En te hopen dat je licht het doet 
Laat buiten de stormwind nu 
maar razen in het donker 
Want binnen is het warm en licht 
en goed 

 

maat 1-4 
 
opmaat 4-
12 
 
 
 

 

Blok geel S / blok groen M staan schuin naar 
het midden, kijkrichting blok blauw A. 
Blok blauw A staat recht naar voren: 
kijkrichting publiek. 
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Voor een optreden wordt rekening gehouden met 

 de beschikbare ruimte op het podium. 

 variatie in het programma. 

 beschikbare tijd voor voorbereiding en uitvoering.  

Archief 

Het archief bevat alle uitgewerkte schema’s van de liedjes, alle programma’s van de 

uitvoeringen/optredens en welke kleding er bij een optreden gedragen is. 
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4. Draaiboek Commissie Presentie  

 

De commissie bestaat uit 1 bestuurslid. 

De commissie werkt als volgt: 

a. houdt de presentielijsten van de repetities en optredens bij 

b. berekent het presentiepercentage van de repetities en optredens. 

c. is bereikbaar voor afmelding voor repetities, optredens en de algemene 

 ledenvergadering. 

d. heeft aandacht voor het ‘lief en leed’ van de leden. houdt zicht op betrokkenheid van 

de leden bij het koor om de kooreenheid te bewaken. 

Het bestuurslid brengt verslag uit aan het bestuur en levert een overzicht van de 

activiteiten aan t.b.v. het jaarverslag aan de secretaris 

Doel draaiboek 

Door de werkwijze rond presentie van koorleden te beschrijven zicht krijgen en houden 

op het proces. 
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5. Draaiboek Commissie Activiteiten 

 

De commissie bestaat uit 1 bestuurslid en een aantal leden. 

De commissie organiseert activiteiten voor koorleden. 

Het bestuurslid brengt verslag uit aan het bestuur en levert een overzicht van de 

activiteiten aan t.b.v. het jaarverslag aan de secretaris 

Doel draaiboek:  

Door de werkwijze rond het organiseren van een activiteit te beschrijven zicht krijgen en 

houden op het proces. 

 

Confettiuitstapje 

 Datum vastleggen tweede helft van september 

 Bij keuze activiteit rekening houden met leeftijd en fysieke mogelijkheden van 

koorleden 

 Programma van de activiteit vaststellen 

 Planning en begroting maken 

 Eigen bijdrage: per koorlid maximaal € 30, - 

 Bijdrage bestuur: per koorlid maximaal € 10, - 

 Planning en begroting voorleggen aan bestuur / bestuursbesluit 

 Datum en tijd plaatsen in nieuwsbrief 

 Datum en tijd plaatsen op website/ledenmenu 

 Datum van inschrijven en betalen vaststellen i.o.m. penningmeester 

 Commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteit 

 Commissie maakt een evaluatieverslag van de activiteit en biedt dit aan het bestuur 

aan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


