Reglement Joy, onderdeel van PIO Vocaal
De repetities van Joy te Lelystad zijn, zonder tegenbericht, op donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.
In principe wordt er twee keer per maand gerepeteerd, met uitzondering van juli en augustus.
De repetitiedata worden voor de start van het seizoen bekend gemaakt en ook op de website geplaatst.
Zonder tegenbericht vinden de repetities plaats op in Theater Posa, Kempenaar 01-10 te Lelystad.
Iedereen is uiterlijk 10.00 uur aanwezig, vanaf 9.45 uur is de inloop.
Afmelden gaat per mail (info@piovocaal.nl), per telefoon (06 16335789) of via whatsapp of sms.
Suggesties voor optredens zijn welkom. Deze dienen te allen eerst met Petra Overeem besproken te
worden. Indien zij akkoord gaat, wordt het voorstel in ‘de groep’ gedaan.
Optredens gaan in overleg. Hierbij geldt dat de meeste stemmen gelden.
Optredens gaan alleen door als er voldoende bezetting van alle partijen is. Petra Overeem neemt hierin
altijd het eindbesluit.
Als je niet aan een optreden kunt meedoen, geef je dit zo spoedig mogelijk aan Petra Overeem door.
Per optreden wordt afgesproken of er een dresscode is.
Meedoen met Joy kost vanaf 1 september 2020 €12 per maand. In juli en augustus zijn er geen kosten,
dan wordt er niet gerepeteerd. Doe je mee via Zoom, dan kost het €8 per maand.
Als de kosten per maand veranderen, zal dit schriftelijk worden gecommuniceerd.
Je kunt betalen tijdens de repetities.
Consumpties zijn voor eigen rekening.
Je kunt je per eerste van de maand afmelden voor meedoen met Joy. Dit doe je bij Petra. Meld je je
middenin de maand af, dan betaal je toch voor die hele maand.
Het koor wordt soms gefotografeerd bij repetities of optredens. PIO Vocaal gaat ervanuit dat het
gebruik van groepsfoto’s op de website of in de media geen probleem is. Voor portretfoto’s zal altijd
toestemming worden gevraagd. Mocht je er problemen mee hebben dat je op een groepsfoto kunt
voorkomen, dan graag contact opnemen met Petra Overeem.
De bladmuziek, gearrangeerd door P.I. Overeem, mag je houden. De overige bladmuziek blijft eigendom
van PIO Vocaal. Je mag hierop met potlood aantekeningen maken. Wanneer je stopt bij Joy, wordt deze
muziek zonder aantekeningen ingeleverd bij Petra Overeem.
Ideeën voor het repertoire van Joy zijn welkom. Deze persoonlijk (bladmuziek) of via info@piovocaal
doorgeven aan Petra Overeem.

