INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET BLÈRCONCOURS SEIZOEN 2011-2012
Carnavalsvereniging / -groep................... ...............................................................
Contactpersoon:
Tel:

................................ ...............................................................

............................................... Mobiel:

....................................................

E-Mail: ............................................
Adres: ............................................ ...............................................................
Postcode + woonplaats: ........................ ...............................................................
Met begeleiding van orkest: ................... ...............................................................
Aantal uitvoerende personen: ................ (maximaal 30)
Schrijft zich hierbij in voor het BLÈRCONCOURS 2012 dat plaatsvindt op zondag 27 november 2011.
In de categorie: ................................. Blèr

/ Vür de Leut

(doorstrepen wat niet van toepassing is)

Kiest u voor een bestaande muzieklijn? Ja / Nee Zo ja, welke: .......................
(doorstrepen wat niet van toepassing is)

Let op:
Indien, in de categorie Blèren, gebruik gemaakt wordt van een bestaande melodielijn, moet conform het
reglement van het Blèrconcours gehandeld worden.

De deadlines voor het Blèrconcours 2012 zijn:
Vrij 11 nov 2011 – 20:00uur

Sluiting inschrijving Blèrconcours 2012

Zon 13 november 2011

Sluiting opgave muziek, tekst, componist, tekstschrijver.

Don 17 november 2011

Voorlootavond / inleveren prijzen, 20:30 uur
Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2 te Tilburg

Maa 21 november 2011

Generale repetitie, 19:00 uur, Poptempel 013, Tilburg.

Zon 27 november 2011

Blèrconcours, Poptempel 013, Tilburg.

Maa 28 nov – Woe 30 nov 2011

CD Opnames Blèrconcours (afmixen in overleg met de
studio)

Bestellingen:
Hieronder heeft u alvast de mogelijkheid om extra toegangskaarten en uiteraard de CD te bestellen.
Ja, wij willen …………stuks extra toegangskaarten à € 5,-/st bestellen.
Ja, wij willen …………stuks CD’s van het Blèrconcours à € 5,-/st bestellen.
De extra toegangskaarten kunt u betalen en ophalen tijdens de generale repetitie. De bestelde CD’s kunt u
betalen en ophalen tijdens de CD-presentatie.
Met ondertekening van dit formulier verklaart ondergetekende het reglement van het Blèrconcours gelezen te
hebben, hiermee akkoord te gaan en volgens het reglement te zullen handelen. Het reglement is via
www.kruikenstad.nl te downloaden en kan u op verzoek per email worden toegestuurd.

……………………………………………
(handtekening)

……………………………………….
(naam)

Dit formulier moet uiterlijk 11 november 2011 in het bezit zijn van de secretaris van de Muziekcommissie:
Muziekcommissie Carnavalsstichting Tilburg
P.a. Serooskerkestraat 2, 5035 GH, TILBURG
Email: muziek@kruikenstad.nl

