AANMELDFORMULIER 69ste Werkweek voor Kerkmuziek
Huize Elizabeth – Gravenallee 11 – 7591 PE Denekamp
Zondag 21 t/m zaterdag 27 juli 2019
Naam:

E-mailadres:

Adres:

Telefoon:

Postcode:

Woonplaats:

☐ Ik meld me aan voor de HELE WEEK

(zondag 21 juli t/m zaterdag 27 juli)

☐ Ik wil een eenpersoonskamer: ☐€ 590,- / ☐ € 597,- (incl. handdoekenpakket)
☐ Ik wil een tweepersoonskamer: ☐ € 525,- / ☐€ 532,- (incl. handdoekenpakket)
Ik wil mijn kamer graag delen met:
☐ Ik wil graag de hele week komen, maar vanaf woensdag wel deelnemen aan het kleinkoor
☐ Ik meld me aan voor de VERKORTE WEEK (woensdag

24 juli t/m zaterdag 27 juli)

☐ Ik wil een eenpersoonskamer: ☐€ 295,- / ☐ € 302,- (incl. handdoekenpakket)
☐ Ik wil een tweepersoonskamer: ☐ € 265,- / ☐€ 272,- (incl. handdoekenpakket)
Ik wil mijn kamer graag delen met:
Voor dit kleinkoor zullen, indien de dirigenten Hans Jansen en Els Hermanides uw stem niet kennen, vooraf
stemtesten afgenomen worden. Die vinden plaats in de Lutherse Kerk in Utrecht. Wilt u aangeven wanneer u
voor deze stemtest beschikbaar bent:
☐ 4 mei ☐ 11 mei
De muziek wordt u vooraf opgestuurd en dient u bij aankomst te kennen, zodat meteen aan afwerking en
koorvorming gewerkt kan worden.
Zangstem:

☐sopraan 1 ☐sopraan 2 ☐alt 1 ☐alt 2 ☐tenor ☐bas

☐

Ik ben vegetariër
Ik heb een speciaal dieet:
(hiervoor kan Huize Elisabeth een meerprijs in rekening brengen!)

☐

De prijs is op basis van volpension (exclusief drankjes aan de bar ’s avonds) en inclusief muziekmap.
Voor jongeren zonder vast inkomen geldt een speciaal tarief.
Aanmeldingen vóór 1 juli 2019 naar onderstaand adres mailen of per post verzenden. Begin juli ontvangt u
de definitieve bevestiging van deelname. Indien er meer aanmeldingen zijn dan de accommodatie toelaat,
kan deelname afhankelijk zijn van de stemverdeling.
Bij aanmelding stort ik € 100,- als aanbetaling op giro NL69 INGB 00008 87 104 te Tiel. Het restant maak ik
over na ontvangst van de definitieve bevestiging van deelname.
Datum:

Handtekening:
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