
INTERNATIONALE ZINGWEEK GENT, 8- 14 juli 2019 

Inschrijvingsformulier   -     deadline : 1/03/19 

* Individuele zangers en deelnemers dirigentencursus 

 Naam : _________________________________________________Geboortedatum:  _______________________ 

 Adres : _______________________________________________________________________________________ 

gsm:  ____________________________________________E-mail: _________________________________________ 

Lid van het koor : ___________________________________ ___________________________________________ 

 

* Koren, groepen, families:     Naam  koor/groep: _________________________________________________ 

 Naam van de dirigent:_________________________________________________ 

 gsm : ____________________ E-mail : _____________________________ 

Naam van de contactpersoon: _________________________________________ 

 gsm : ____________________ E-mail : _____________________________ 

 

 

 Aantal deelnemers en atelier 

 □  1. Beautiful Harmony, voor jeugd 11-18j aantal S ____ /A____     

 □  2*. Kaleido, voor jeugd 16-27j    S ____ /A____  / T____/  B____/            

 □  3. Passionate Women, voor dames > 18j  S1 ____ /S2____/A______    

 □  4. Tempo Giusto, voor volw. > 27j    S ____ /A____  / T____/  B____/    

 * atelier 2, Kaleido, is voor gemengde groepen dus incl. tenoren en bassen. Meisjeskoren nemen deel in atelier 1 of 3.
  

 □  Zing-zange-zon! 7-12j : ____ / 

 □ Course for Starting Choral Conductors: ____/ 

 □ Niet- zangers ____ /  (specifieer in de detaillijst ) 

         Totaal aantal : ________________  
 

 Wij zijn/ ik ben  □ lid van Koor&Stem   □ lid van A Coeur Joie Belgique    □ geen lid  

 Formule (1)  □  vol pension   □  met lunch en avondmaal   □ met lunch □ enkel cursus 

 
 Maaltijden   gewoon ____/     vegetarisch ____/  
 

Formulier terug aan Koor&Stem Gent – Rijsenbergstraat 150 – 9000 Gent, zingweekgent@koorenstem.be, 09 2202484. 
Groepen : detaillijst toevoegen met  voor elke deelnemer : volledige naam, adres, geboortedatum, stem SATB 
 
De deelname is geregistreerd na storting van het voorschot van € 150 pp op rek. Koor&Stem Gent  
BE39 7310 3890 1419 m.v.v. “Zingweek” en naam deelnemer, familie of groep.  
(Geen voorschot nodig voor kinderen met familietarief). 
 
Het voorschot van _______ x € 150 = € _____________werd gestort op ____________ (datum) 

Datum:      Handtekening: 

(1) zie www.koorenstem.be/zingweekgent   voor de formules, prijzen en voorwaarden 

http://www.koorenstem.be/zingweekgent

