
Geef een Koor Kado !
Popkoor Undercover bij uw lokale woonzorgcentrum   

Maatschappelijke betrokkenheid!
Steeds meer bedrijven laten hun maatschappelijke betrokkenheid zien op de lokale 
arbeidsmarkt. Niet alleen werk, ook wonen, samen zijn en zorg voor familie en ouderen 
in de omgeving wordt steeds belangrijker. Zorg voor elkaar!

Veel ouderen genieten van muziek. Wat is er dan leuker dan een concert cadeau te 
doen? Door middel van een spandoek, borden of vlaggen kunnen wij tijdens het 
optreden uw bedrijf adverteren en wordt het concert voor uw bedrijf aftrekbaar!

Popkoor Undercover staat al bijna 10 jaar bekend als vereniging die in regio
Noord-Brabant in woonzorgcentra en op feestelijke en gedenkwaardige activiteiten haar
muzikale klanken laat horen.

U kunt ons boeken voor nummers van nu, zoals:
 Symphony – Sheppard
 You are the reason – Colum Scott
 The way you take time – Joe Buck
 Lost without you – Krezip

Maar natuurlijk zingen wij ook meezingers zoals:
 Het Dorp – Wim Sonneveld
 Pak maar mijn hand – Nick & Simon
 Halleluja – Leonard Cohen

Wilt u een beeld krijgen van ons volledige repertoire, kijk dan eens in onze lijst 
op: www.popkoorundercover.nl/informatie/#repertoire 

Hoe gaat dit in zijn werk?
Uw bedrijf boekt bij Popkoor Undercover een concert en geeft aan, welk zorgcentrum dit
mooie cadeau van u mag krijgen. Wij verzorgen dit concert waarin wij twee sets van 
drie kwartier zullen verzorgen en zorgen er dus voor dat uw bedrijf op bepaalde locaties
in de picture komt. Dit concert wordt u aangeboden door..
Bij voorkeur zingen onze leden op een woensdagavond bij uw lokale woonzorgcentrum. 
Andere doordeweekse tijden of in het weekend zijn op aanvraag in verband met 
beschikbaarheid. Dit betekent dat we ook voor speciale gelegenheden, activiteiten of 
evenementen te boeken zijn.

Uiteraard heeft u nog vragen!
Dat betekent dat u graag wilt weten hoe u uw maatschappelijke betrokkenheid kunt 
uiten. We helpen u op weg, dus neem gerust contact met een zanger(es) binnen 
Popkoor Undercover of stuur een mail naar info@popkoorundercover.nl

http://www.popkoorundercover.nl/informatie/#repertoire

