UITNODIGING VOOR DEELNAME AANHET 7E KORENFESTIVAL
“BEMMEL ZINGT” OP ZONDAG 12 JULI 2020 IN BEMMEL

Bemmel, oktober 2019

Beste zangvrienden en vriendinnen,
Graag nodigen wij u uit voor deelname aan het 7e Korenfestival “Bemmel
Zingt”, te houden op zondag 12 juli 2020, in het centrum van Bemmel. Dit
festival organiseren wij in samenwerking met de OVB (Ondernemers
Vereniging Bemmel). Tevens is het die dag koopzondag in Bemmel en wordt er
een rommelmarkt gehouden. Voor de kids is er een “Kinderplein” met leuke
gratis attracties en een poffertjeskraam. Op de Markt en nabij de 5 podia zijn
voldoende terrassen voor een lekker hapje en een drankje.
Het festival duurt van ca. 11.30 tot ca. 18.00 uur. Er wordt gezongen op 5
verschillende podia. Ieder koor mag 3 optredens verzorgen van ca. 20 minuten
(30 minuten inclusief wisseltijd) op 3 verschillende podia. Alleen op het
hoofdpodium op De Markt is een complete geluidsinstallatie aanwezig inclusief
microfoons en versterking voor instrumenten. Op alle andere podia is wél
stroom aanwezig, maar zal ieder koor zijn/haar eigen geluid dienen te verzorgen.
U kunt zich per mail aanmelden via het bijgesloten inschrijfformulier bij
Smartlappenkoor Lingewaard in Bemmel. De inschrijving sluit op 31 januari
a.s. Uiterlijk 15 februari krijgt u bericht of u bent ingeloot en zullen wij u
z.s.m. verder informeren over alle benodigde details, zoals ontvangst,
programma, parkeren, etc. etc.

Namens bestuur en dirigent van Smartlappenkoor Lingewaard,

Met vriendelijke groet,

Jan Vos (Voorzitter)
Harry Demon (Dirigent)

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET 7e KOREN FESTIVAL
“BEMMEL ZINGT” OP ZONDAG 12 JULI 2020 IN BEMMEL
Naam koor

:……………………………………………………

Plaatsnaam

:……………………………………………………

Naam contactpersoon

:……………………………………………………

Telefoonnummer

:…………………………………………………….

Mobiel

:…………………………………………………….

E-mail adres

:…………………………………………………….

Website

:…………………………………………………….

Aantal deelnemers

:…………………………………………………….

Aantal muzikanten

:…………………………………………………….

Welke instrumenten

:……………………………………………………..

Bijzonderheden

:……………………………………………………...
:……………………………………………………..

Privacywet (AVG)
Wij wijzen u erop, dat vóór, tijdens en na het Festival “Bemmel Zingt”, foto’s- film- en video
opnames gemaakt kunnen worden, welke wij alléén gebruiken voor diverse promotionele activiteiten
en voor communicatiedoeleinden.
Bij inschrijving voor deelname aan het Festival “Bemmel Zingt” geeft u de organisatie automatisch
toestemming om deze beelden te gebruiken. Dit geldt voor alle leden van de deelnemende
koren/organisaties. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.slk-lingewaard.nl

Dit formulier graag vóór 31 januari per E-mail retourneren naar:

SLK-Lingewaard
Tav Jan Vos
E: janvos212@gmail.com
M: 06-22076004

Verklaring Buma afdracht
Naam festival __________________________________________________________________
Datum ________________________________________________________________________
Plaats ________________________________________________________________________

Ondergetekende:
Naam _________________________________________________________________________

Verklaart namens:
Naam koor _____________________________________________________________________

aan de wettelijke verplichtingen betreffende de afdracht aan de Buma, voor het
ten gehore brengen en uitvoeren van muziekwerken, te hebben voldaan.
Wij hebben dat op de volgende wijze geregeld.

a) Wij zijn aangesloten bij:
Naam bond ______________________________________________________________________

b) Rechtstreeks bij de Buma ja/nee*
*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Aldus naar waarheid ingevuld.
Datum

Naam

Handtekeni ng

________

______________

_____________

