
 
 
 
Open repetitie Popkoor Nootuitgang 
 
Popkoor Nootuitgang neergestreken in Bekenkampschool locatie Wilgelaan 1. Ben je benieuwd wie 
wij zijn of altijd al eens in een gezellig, laagdrempelig koor willen zingen?   
Dan bent je natuurlijk altijd van harte welkom om te kijken en mee te doen. Om de kennismaking nog 
makkelijker te maken houden we een open repetitie op donderdagavond 28 oktober.  
 
Popkoor Nootuitgang heeft een uitgebreid repertoire met afwisselend moderne popliedjes van 
artiesten als Justin Timberlake en Bruno Mars, Nederlandstalig liedjes van Bløf en Doe maar en een 
aantal klassiekers van bijvoorbeeld Queen en Aretha Franklin.  
 
Popkoor Nootuitgang zingt drie, vier en soms ook vijfstemmig (vrouwen vier stemmig + mannen) zo 
proberen ze de nummers mooi te vertolken.  In de repetities wordt er gewerkt aan het instuderen 
van de nummers maar ook aan de interpretatie van het lied en een klein beetje zangtechniek.  
De kwaliteit van de stukken vinden we belangrijk maar bovenal gaat het om de gezelligheid en het 
leuk zingen met elkaar. Het is geen koor van de danspasjes en om lid te worden hoef je bij popkoor 
Nootuitgang niet voor te zingen. 
 
Popkoor Nootuitgang treedt af en toe op in gezellige kroegen, doet af en toe mee aan een 
korenfestival en houdt jaarlijks een workshop om technieken van zang en presentatie te verbeteren. 
Door het vertrek van een aantal leden, is ruimte voor nieuwe aanmeldingen. 
 
Dus ben je nieuwsgierig naar het koor of denk je erover om ook te gaan zingen in een koor, wees dan 
welkom op de open repetitie op donderdagavond 28 oktober:  

- inloop vanaf 20:00 uur  
- aanvang repetitie 20:15 uur  

Adres: Bekenkampschool locatie Wilgelaan 1, Groningen.  
 
Verder kennismaken kan daarna vrijblijvend een keer of twee voor dat je een definitief besluit hoeft 
te nemen. Heb je andere dingen gepland staan tijdens de open repetitie avond:  

op een ander moment kennismaken kan altijd. 
 
Informatie: www.popkoornootuitgang.nl  
 
 


