
Aanmelding Koopkorenfestival Enkhuizen op zondag 4 oktober 2020 

Belangrijk 
Vanwege het oude centrum van Enkhuizen is het festival gebied compact. Geluidsoverlast van 
collega-koren willen wij voorkomen. Daarom is er voor versterkte groepen beperkte ruimte 
beschikbaar. Het gebruik van een keyboard, digitale piano, instrumenten en begeleidende 
geluidsbanden is toegestaan.  

Definitieve deelname is afhankelijk van de aanmeldingen en beschikbare locaties. Wij 
verwachten eind juni jullie deelname te kunnen bevestigingen. Ons streven is om ieder koor met 
twee optredens te programmeren. In september krijgen jullie bericht waar en hoe laat jullie 
worden verwacht. 

Wanneer uw koor tijdens de optredens instrumenten of apparatuur wenst te gebruiken zijn jullie 
daar zelf verantwoordelijk voor. Neem voldoende haspels mee als jullie stroom nodig hebben. 

Jullie aanmelding, voorzien van recente foto van het koor (grootformaat!) kan worden gemaild 
naar: info@koopkorenfestival.nl. Aanmelding kan tot en met 29 april 2020. 

Voor actuele informatie over het festival verwijzen wij u naar onze website: 

www.koopkorenfestival.nl

Gegevens koor  

De naam die hier is aangeven zal 
worden gebruikt voor publicatie.

Naam koor:  
Adres: 
E-mail:                                                  @                           
Telefoon: 
Website: 
Facebook:

Genre klassiek / pop / levenslied / shanty / Nederlandstalig / folk / 
anders nl: …………………………………………………………………………. 

Aantal deelnemers tijdens het 
festival

Contactpersoon tijdens het festival Naam: 
E-mail:                                                  @ 
Mobiel telefoonnummer: 06 - 

Dirigent Naam:                                                                             
dirigeert meerdere koren tijdens het festival: ja / nee*

Pianist Naam:                                                                             
Begeleidt meerdere koren tijdens het festival: ja / nee*

Muzikanten ja / nee*                                                                                  

Stroom voor instrumenten ja / nee* (lees info hieronder bij “belangrijk”)

Maken jullie gebruik van 
geluidsapparatuur/microfoon(s)?

ja / nee* (lees info hieronder bij “belangrijk”)

PR en communicatie De organisatie voelt zich vrij om beeldmateriaal en informatie 
over uw koor te publiceren in de media. Wanneer u daar geen 
prijs op stelt, laat dat ons dan gerust weten. 

Opmerking
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