
 

 

UITNODIGING ONLINE MUZIEKTHEATER CAFÉ 

VOOR WIE: besturen van muziektheater- en musicalgroepen, geïnteresseerden 

DATUM: dinsdag 11 januari 2022, 20.00 – 21.30 uur via ZOOM 

Opnieuw slaan de Bond voor Amateur muziektheater en Lichte Koormuziek (BALK) en Grand Circle 

de handen ineen. Deze twee organisaties hebben hetzelfde doel, namelijk het ontzorgen, verbinden 

en inspireren van muziektheatergroepen.  

De huidige periode met opnieuw coronabeperkende maatregelen vraagt veel energie, 

doorzettingsvermogen en creativiteit van koren, muziektheater- en musicalgroepen om de stip op 

de horizon te blijven zien. Ons motto: we kunnen van elkaar leren en elkaar versterken. Om die 

reden organiseren BALK en Grand Circle samen het derde online Muziektheater Café, waarin we in 

gesprek willen over onderwerpen waar specifiek muziektheater- en musicalgroepen tegenaan lopen.   

 

Het doel is een interactieve bijeenkomst onder leiding van host Pepijn Lagerwey (tevens directeur 

BALK), een online café, met veel ruimte om met elkaar in gesprek te kunnen gaan en ervaringen te 

delen.  

We hopen jullie te zien op 11 januari a.s.! 

De onderwerpen worden in 2 categorieën behandeld. Voorafgaand starten we met een online toost 

op het nieuwe jaar! 

1. Ledenbehoud  

• Hoe houd je verbinding met je leden? 

• Hoe ga je om met gaten in de rolverdeling? 

• Hoe ga je om met het innen van contributie? 

• Hoe bind je je huidige publiek? Hoe informeer je ze, hoe houd je ze geëngageerd? 

2. Corona en het QR-beleid vanuit de overheid 

• Controleer je elke week? 

• Waar houd je als groep rekening mee? 

• Ga je leden uit hun rolverdeling halen als zij geen QR-code hebben? 



Voor dit online Muziektheater Café kan je je opgeven door een mail te sturen naar 

administratie@balknet.nl vóór 8 januari a.s. Uiteraard kan het bestuur prangende vragen ook al per 

mail stellen. Die worden dan vervolgens beantwoord of besproken in het Muziektheater Café. 

De instructie voor het inloggen in ZOOM volgt uiterlijk maandag 10 januari a.s. 

Wij kijken er naar uit jullie digitaal te mogen ontmoeten! 

Hartelijke groet, 

 

Bestuur BALK Ineke de Geus  

 Grand Circle   
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