Een muziek avond met Theaterkoor “Prestige” ------ Let it S(w)ing
Waddinxveen; mei 2019

Inzake; Muziek evenement met Theaterkoor “Prestige” uit Voorburg in samenwerking met de freestyle
dansers van Da Danza uit Waddinxveen.
Betreft; Rotaryleden en fundraising
Datum; Zaterdag 12 oktober 2019
Locatie; Ontmoetingskerk te Waddinxveen
Doelstelling; Het verzorgen van een muzikale avond, met in het hoofdprogramma het theater koor “Prestige”
met ondersteuning van de freestyle dansers van Da Danza , in de pauzes en in de after party een gezellige
ensemble, zodat de bezoekers een mooie en complete gezellige muziek avond hebben.
Beschrijving;
Een muziekavond in Waddinxveen, met het mooie Theater koor “Prestige” met een goede omlijsting van de
organisatie met medewerking van meerdere muzikanten, de scouting en de Rotary leden.
De muzikale ondersteuning is door muziek kenner/ muzikant Gert jan Swart uit Waddinxveen. Hij is
enthousiast, wij zijn in overleg – het resultaat zal goed zijn.
Theaterkoor “Prestige”
Musical- en theater zanggroep Prestige is opgericht in februari 2009. De groep bestaat op dit moment uit 23
getalenteerde zangers / acteurs.
“Bij Prestige zingen is ontspanning en uitdaging tegelijk! Iedereen is getalenteerd en ieders kwaliteiten worden
optimaal benut, dat maakt de groep zo leuk. Je merkt ook dat het zingen ontzettend leeft onder ons. We

komen dan wel één keer per week samen om te repeteren, maar thuis zijn we er bijna alle dagen van de week
mee bezig! Je wordt dus niet alleen een deel van Prestige, Prestige wordt vooral een deel van ons.” Aldus een
lid van de groep!
Freestyle dansers van “Da Danza”?
“Da Danza” zijn 2 Spaanse woorden. Danza betekent DANS, wat wij sowieso al een mooi woord vonden. Het
woordje Da betekent DOOR. DOOR DANS, dus. Aan het woord Danza zie je eigenlijk al direct dat het om dans
gaat, maar het is toch net even anders. Het zegt ook wel iets over wat wij doen, hoe we denken in ons dansvak
en hoe breed wij werken; door dans worden we gedreven, door dans worden we gestuurd, door dans zijn we
wie we nu zijn, door dans worden we gelukkig enzovoort.
De 3 letters “a” die in de woorden zitten, gebruiken we in het logo onder de woorden:
Active, Artistic, Ambition… wat ook duidelijk iets zegt over “ons” ! geschreven door Miranda Heemskerk.

De naam is “Let it S(w)ing” , met de “w” tussen haakjes voor een swingende avond, met een afwisselend
optreden.
Tijdschema;
Er is een tijdschema naar 12 oktober toe, voor het realiseren van acties om te komen tot een optimale avond.
Vanaf heden kunnen wij actief beginnen met de kaartverkoop, doormiddel van een reservering door de leden
kunnen wij een eerste verkoop schatting maken.
Financiën;
Onze doelstelling is om met lage kosten het muziekevenement te organiseren. De basis kosten moeten via
sponsors gedekt zijn. Er is een eerste financiële dekking met sponsors geregeld, welke het mogelijk maakt om
de avond te organiseren.
Uit de kaartverkoop, horeca en andere sponsor activiteiten worden de koren betaald en een mooi resterend
bedrag volgens de begroting is beschikbaar voor fundraising. Hiervoor zijn doelen door de muziek commissie
voor gedragen.
Fundraising opbrengsten;
1.
Een bijdrage te leveren aan onderzoek tegen MS.
Om in samenwerking met de actieve Waddinxveense afdeling, geld in te zamelen voor de strijd tegen
MS en om meer aandacht te vragen voor deze ziekte.
2.
Scouting Waddinxveen “Klimop” – voor de nieuwbouw van een clubhuis.
3.
Rotary Shelterbox – eerste hulpmiddelen, voor mensen in rampgebieden.

Er zijn ca. 500 plaatsen beschikbaar, wij verwachten een minimaal bezoekers aantal van 350 bezoekers, om de
begroting te kunnen realiseren en fundraising te kunnen doen. Doelstelling zal echter zijn een volle zaal.
Actieve kaartverkoop door;
1. Kaartverkoop via de Rotary leden / beperkte activiteiten.
2. Kaartverkoop via de leden van het deelnemende koor.
3. Kaartverkoop via de sponsors.
4. Publiciteit voor en via de sponsors.
5. Door middel van publiciteit.

Rotary leden;
Om de doelstelling te behalen verwachten wij een actieve deelname in verkopen van entreekaarten.

Op de avond zijn de commissie leden de gastheren, enkele Rotary leden gaan gevraagd worden om te helpen,
maar de meeste werkzaamheden worden gedaan door externe.(Bijv. de scouting)
Sponsors worden benaderd, ter ondersteuning van het evenement, waarbij ook eenzame Waddinxveense
inwoners zullen worden benaderd en ook de gelegenheid krijgen deze avond(kosteloos) te bezoeken.

Namens de commissie Let it Swing,
Let it Swing commissie;
Externe muzikale begeleiding;

Ron, Wim, Aat en Arie
Gert Jan

