Zinge-zange-zon!
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Speciale editie 2019
i.s.m. de
Internationale Zingweek Gent

wat ?
Is zingen je favoriete hobby?

speciale editie 2019

naam ……………….……….......……......……......

kunnen mijn (groot)ouders ook meezingen?

adres ……………….......…………............…..…..

Vind je het fijn om met anderen

Dit jaar wel! Tegelijk met Zinge-zange-zon

samen te zingen en je te amuseren ?

gaat op dezelfde lokatie de Internationale

Wil je iets bijleren en dit aan je familie en

Zingweek Gent door. Jongeren en volwassen

vrienden laten horen op een echt concert ?

zangers kunnen daar aansluiten, de kinderen

e-mail (ouders) ………………………......…...…...

Dan is deze koorweek iets voor jou!

krijgen dan een extra reductie !

geboortedatum ……………………….....…...…...

Zonnige zang onder de kundige leiding van

tel …………………….......…...........……………….

www.koorenstem.be/zingweekgent
zingt in een koor

prijs ?

ervaren kinderkoordirigente Carine Spiloes
wordt afgewisseld met knutselen en spel.

voor wie ?
alle kinderen van 8 t.e.m. 12 jaar (einde 2e
lj – 6e leerjaar) die graag zingen.

…….………....................................... ..................

0

nee

€110 leden Koor&Stem / €120 niet-leden/

volgt muziekacademie

0 nee

0

ja,

€75 als je (groot)ouder deelneemt aan de Internationale Zingweek. Prijzen zijn incl. warm
middagmaal, 4u-tje en voor- en naopvang.

(naam academie) ......................................

schrijft in voor de vakantiezingweek en

waar ?
Sint-Bavoinstituut, Reep 4, 9000 Gent

Het strookje ingevuld terugzenden, vóór 1 ju-

wanneer ?

ni 2019. De inschrijving is geldig na over-

Maaltijden : 0 gewoon - 0 veggie

schrijving van de deelnameprijs op rek.

De prijs van € 110/120 per kind

wenst 0 vooropvang 8.30-9.30u
0 naopvang 16.00-17.00u

Koor&Stem Gent - BE39 731038901419.
is overgeschreven.

organisatie

16.00u. Voor- en naopvang van 8u30-17u.
Toonmoment op 12 juli, 16u, toegang gratis.

ja,

naam koor ..............................................

inschrijving

maandag 8 juli t.e.m. vrijdag 12 juli, 9.30-

0

Koor&Stem

Gent,

Rijsenbergstraat

9000 Gent, 09 220 24 84
marleen.moortgat@koorenstem.be

Meerdere kinderen: lijst met alle gegevens
150,
bijvoegen.
datum

handtekening ouders

