Stichting Restauratiefonds Oude St. Helenakerk
aan de markt te Aalten.

Aan de secretaris / contactpersoon van de muziekver./
de zanggroep / het koor / het combo of u persoonlijk.

Aalten, juni 2019.
Betr.: Uitnodiging tot deelname.
Adventsmanifestatie zaterdag 14 dec. 2019.
Geachte mevrouw/mijnheer,
Voor onze 27e Adventsmanifestatie zijn wij (weer) op zoek naar spontane medewerking van
muziekverenigingen, koren, zanggroepjes, solo- zangers, pianisten, cellisten, trompettisten
enz..
Sfeervolle muziek (beslist niet alleen kerstliederen) ter opluistering van een traditie.
Wilt u hieraan(belangeloos) meewerken?, geef u dan op via bijgaand aanmeldingsformulier
per mail/post of via ons websiteformulier.
De datum is: zaterdag 14 dec. 2019 , vanaf 10.00 u., Markt tot 15.30 u., Kerk tot 16.00 u..
Sluitingstermijn aanmelding is: 01 nov. 2019. (Haast u, vol is vol !)
SRF bepaalt deelname op basis aantal aanmeldingen en soort muziek, tevens de indeling.
Let op!
In goed overleg tussen het Restauratiefonds en de expositie-commissie, is besloten te kiezen
voor meer rust in de Kerk, meer aandacht gevend aan de expositie aldaar, d.w.z. dat we
groepen tot max. 20 personen in de kerk laten optreden per keer, daarnaast zijn natuurlijk
solo’s, combo’s enz. van harte welkom. Optredens 2x ca. 20 min. per deelnemer /groep. (
Planning is v.a. 10.15 u. totaal 4 á 5 optredens vm. én 4 á 5 optredens nm..)
Op de Markt, is plek voor het grote publiek, hier kunnen de muziekverenigingen, zowel grote
als kleine koren, solo’s, combo’s enz. hun muzikale klanken over het publiek uitstrooien.
Optredens 2x ca. 20 min. per deelnemer/groep. Optredens zijn op een huifoplegger.
(Planning is v.a. 10.15 u. totaal 4 á 5 optredens vm. én 4 á 5 optredens nm..)
Op de Markt én in de Kerk, kunnen we max. 4 á 5 deelnemers(-groepen) plaatsen welke 2x
optreden!
Wij verheugen ons alvast op uw evt. deelname , met vriendelijke groet,
Harm Veldhuis,
Secretariaat: dhr. H.J.W. Veldhuis ,Hogestraat 104, 7122 BZ Aalten
Telf.nr.: 0543 472543 (M 0650 804060) Email: srfharm@hotmail.com
KvK.: 41049580 Bankrek.: NL84RABO 0 380.212.838. www.restauratiefondsaalten.nl

AANMELDINGSFORMULIER
MUZIEKVER. / KOOR / ZANGGROEP / PIANIST(E) / ZANGER(ES) enz.
T.B.V. DE ADVENTSMANIFESTATIE OP ZAT. 14 DEC. 2019
VOLLEDIG INVULLEN AUB. EN DOORHALEN * HET GEEN N.V.T..
NAAM MUZIEKVER./KOOR.:
NAAM CONTACTPERSOON:
ADRES CONTACTPERSOON:

HNR.:

POSTCODE / WOONPLAATS:
TELEFOONNR.:

MOB.:

EMAILADRES :
NEEMT

WEL* / NIET*

DEEL AAN DE ADVENTSMANIFESTATIE.

VOORKEUR OPTREDEN: v.a. 10.15 u. Tijdstippen ca. (2 optredens á ca. 20 min.)
(10.15 of 10.50 of 11.25 of 12.00 of 12.35 of 13.10 of 13.45 of 14.20 of 14.55 u.)
IN DE KERK.(MAX. 20 PERS)*

………u. + ……. u. of …….u. + ……. u.

OP DE MARKT*

………u. + ……. u. of …….u. + ……. u.

GEEN VOORKEUR*

………u. + ……. u. of …….u. + ……. u.

Geef hier aan wat u van ons nodig heeft: *
a. geluidsinstallatie
JA
b. aansluiting keybord / aansluiting digitale piano
JA
c. akoestische piano (alleen in de Kerk aanwezig)
JA
d. cd-afspeelmogelijkheid
JA
e. microfoon(s)
JA , aantal

/ NEE
/ NEE
/ NEE
/ NEE
………/ NEE

VOOR UW GELUIDSTECHNISCHE VRAGEN: Christiaan Eppink, T 0543-476267 / 06-57317648

E c.eppink@lybrandt.nl
AANTAL TE VERWACHTEN PERSONEN :…… ..*, INCL. DIRIGENT /GELUIDSMAN.
BENODIGD AANTAL STOELEN: ……..* st..
UW VRAGEN/OPMERKINGEN/WENSEN* EVT.OP BIJLAGE:

