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COMPANY NEWS 

Agenda 
                            
 

15 december zondag 14:30 uur Optreden Die Buytenweye  (Fonds 1818) 
 

29 december zondag  16:00 uur Optreden Magisch Zoetermeer 
 

5 april 2020 zondag Optreden Schoorwijck Leidschendam (Fonds 1818) 
 

11 oktober 2020 zondag Optreden Veenhage Nootdorp (Fonds 1818) 
 

00 november 2020 zondag Optreden De Mantel Voorburg (Fonds 1818) 
 
 

                     www.theswingingcompany.nl  
De ledensite met wachtwoord: Jubileum2019 

Barbara tel 06-25524340 

 
Take20 was geweldig 
We hebben fantastische shows op de planken gebracht. Hulde allemaal !! 
Donderdag praten we nog even lekker na, nu even wat zakelijke dingen. 
Heb je leuke foto’s van de optredens. Wil je die dan toesturen via e-mail of WeTransfer naar 
tsc@ziggo.nl  Alsjeblieft NIET via WhatsApp omdat foto’s daar verkleind worden en daardoor 
minder van kwaliteit zijn. Er zal een complete compilatie van gemaakt worden. 
De kaartverkoop heeft een mooi eindresultaat gegeven: 
Vrijdag 120, zaterdag 121 en zondag 143 plaatsen. In de zaal zijn 145 stoelen. 

  
Donderdag 28 november 
We houden vanaf nu weer de normale repetitietijd van 20:00 – 22:15 uur aan. 
Vanavond gebruiken we, vanwege de onderlinge verstaanbaarheid, het Zanglokaal op de 1e etage. 
Er zal geëvalueerd worden en op veler verzoek draaien we de achtergrondprojectie en wat 
videobeelden van de standalone camera. Maar natuurlijk gaan we ook gezellig zingen. 

 
Kerstrepertoire 
Er staat dit jaar geen kerstoptreden op ons programma vanwege het repeteren voor Take20. 
Wel zullen er op 15 december een paar kerstsongs op het programma staan. Neem vanaf nu je 
kerstrepertoire steeds mee. 
Via onze website staat in Dropbox een aparte map met het kerstrepertoire, zowel in NoteWorthy 
als PDF file voor tablet of om te printen. Je kunt de complete map als Zip-file in één keer 
downloaden. 

 
Optreden 15 december Die Buytenweye 
Deze zondag treden we op in Woonzorgcentrum Die Buytenwweye, Chopinlaan 9,  2625 TD  Delft. 
Wil je alsjeblieft opgeven of je wèl of niet meezingt. 
Het programma komt zeer binnenkort. We zingen in ieder geval songs uit Take20 en enkele 
kerstsongs. Nieuwe leden: laat je hierdoor niet weerhouden om mee te doen. De komende weken 
repeteren we deze songs, en het kerstblokje duurt maar ongeveer 15 minuten. 
Aanwezig 14:00 uur   Aanvang 14:30 uur 
Kleding: Onze winter outfit,  
Dames: Zwarte basis met blauw en/of groene bovenzijde. 
Heren: Zwarte broek en overhemd met blauwe das en pochet.  
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Optreden 29 december Magisch Zoetermeer 

In tegenstelling tot eerdere berichten is dit optreden op zondag 29 december om 16:00 uur in de 
tent op de Markt. We zingen 25 minuten. Ook dit programma wordt nog vastgesteld. Het zal wel 
Take20 repertoire zijn. In ieder geval geen kerst. 
We willen openen met Conquest of Paradise met capes en fakkels. 
 

Aktie van de leden: 
 Opgeven voor optreden op 15 december  

 Opgeven of je op donderdag 2 januari op de repetitie zal zijn 
 
 


