
WIL JE GRAAG MEEZINGEN MET 
POPKOOR SVP?  

Leuk!! We zijn altijd blij met enthousiaste zangers en zangeressen!  

Je bent dus welkom, maar het is wel handig als je van tevoren een paar dingen weet. 

Toelating 
• Je mag drie keer meedraaien om te kijken of Popkoor SVP iets is voor jou. 

• Lijkt het je wat? Dan doe je een stemtest bij onze dirigente Barbara Lok. Zij beoordeelt je muzikaliteit 

en kijkt bij welke stemgroep jij hoort. We vragen je ook een liedje naar eigen keuze te zingen. 

• Twee mensen van het koor (1x bestuur, 1x werkgroep stemtest) zijn bij de test aanwezig. 

• SVP doet aan ‘staging’. Dit betekent niet zozeer pasjes, maar wel uitstraling en beleving. Hier wordt 

tijdens de stemtest ook naar gekeken. 

• Je kunt meedoen als er plek vrij is in jouw stemgroep (sopraan, mezzo, alt, tenor, bas) en de test 

goed verloopt. Is er geen plek? Dan plaatsen we je op de wachtlijst. 

• Het is mooi als je wat ervaring hebt, maar dat hoeft niet persé. 

Repetities 

• De repetities zijn op maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur.  

• Je moet op minimaal 75% van de repetities aanwezig kunnen zijn en vlak voor concerten op alle 

repetities.   

• We repeteren in ’t Kerkhuus, een fijne ruimte hartje Heino. 

• Veel mensen komen iets eerder en helpen mee alles klaar te zetten voor de repetitie. Dan kunnen 

we ook echt om 20.00 uur starten. 

• De pauze is van 21.00 uur tot 21.15 uur. Koffie en thee kosten 2 euro. 

• Na afloop ruimen we samen op. Daarna kun je eventueel napraten en op eigen kosten iets drinken. 

Zelf oefenen 

Popkoor SVP is best ambitieus. We zijn geen professionals, maar willen wel graag beter worden.  

• SVP heeft een besloten blog. Als je bent toegelaten, krijg je een inlognaam en een wachtwoord. 

• Op die blog staan alle nummers die we zingen. Daar staat ook het repetitieprogramma voor de 

komende weken.  

• Van nieuwe nummers plaatsen we de bladmuziek op de blog. Barbara zingt ze ook in per stemgroep.  

• In de repetitieruimte zijn oefenmappen met alle bladmuziek aanwezig. Die kun je lenen tijdens de 

meedraairepetities.  

• Het is onmogelijk de nummers te leren alleen tijdens de repetities. Dat betekent dat je thuis moet 

oefenen. 

• We zingen tijdens optredens uit het hoofd, maar maken voor nieuwe zangers en zangeressen in het 

begin graag een uitzondering. 

• Maak je geen zorgen over de oude nummers. Daar zijn er best veel van, maar die komen er 

geleidelijk wel in. 


