Samen muziek maken
brengt mensen bij elkaar!
Accordeonvereniging
“De Lustige Klanken”

Vanwege ons 60-jarig bestaan hebben we een bijzonder concert
georganiseerd en daar kun jij aan meedoen!
Speel je minimaal drie jaar accordeon en heb je zondag 26 mei 2019
niets in je agenda staan? Meld je dan aan voor onze Play-in dag met
aansluitend een concert.

Contactadres:
Buchtdwarsstraat 11
5571 CS Bergeijk
06 20 82 21 01
Bankrelatie Rabobank Bergeijk
NL41 RABO 0106 3038 48
E-mail: bestuur@delustigeklanken.nl
Website: www.delustigeklanken.nl

Op deze dag worden er drie orkesten gevormd op basis van speelervaring. De muziek
die je gaat spelen, krijg je ongeveer een maand van tevoren thuis gestuurd, zodat je het
al een keer door kunt spelen. Op de dag zelf repeteert elk orkest apart met een
dirigent van de vereniging. De allerjongsten krijgen extra ondersteuning vanuit de
vereniging als dat nodig blijkt.
Naast samen muziek maken, is er natuurlijk ook de gelegenheid elkaar wat beter te
leren kennen in de pauzes die er ingepland zijn. Voor de jeugd is er ook nog het nodige
vermaak geregeld.
De dag start om 9.30 uur bij gemeenschapshuis Terlo in Bergeijk en het slotconcert
voor familie en vrienden is om 16.00 uur ingepland. Na het concert ga je met een
voldaan muzikaal gevoel en een leuke ervaring rijker weer naar huis.
De kosten voor deze muzikale dag zijn slechts € 20,= en dit is inclusief muziek, een
goed verzorgde lunch en pauzes met koffie/thee/ranja en iets lekkers.
Begint het al te kriebelen? Meld je dan snel aan via bijgevoegd aanmeldformulier. Stuur
dit vóór 6 april 2019 naar: bestuur@delustigeklanken.nl
Naast de inschrijving via mail ontvangen wij graag meteen het inschrijfgeld. Maak het
geld over naar bankrekeningnummer NL41 RABO 0106 3038 48 t.n.v. Acc. ver.
Lustige Klanken onder vermelding van je naam en Play-in dag.
Wanneer je aanmelding en inschrijfgeld binen zijn, sturen wij medio april de muziek
naar je op. Wij hopen op zoveel mogelijk inschrijvingen zodat we drie goed gevulde
orkesten kunnen vormen die samen een mooi concert neer kunnen zetten.
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je die stellen via e-mail
(bestuur@delustigeklanken.nl) of bel naar Carla Theuws (0497 571445, Decorette
Theuws).
Tot ziens op 26 mei!
Bestuur Lustige Klanken

AANMELDFORMULIER PLAY-IN DAG 26 MEI 2019
Roepnaam
Achternaam
Straat/huisnummer
Postcode/woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Aantal jaren speelervaring
Ik speel wel/niet*in een orkest

Ik speel de _____ stem in mijn orkest

Ik speel bij vereniging/plaats:
Ik heb wel/geen* voorkeur voor
een bepaalde stem, nl*:

1e stem

Voor mijn gezondheid dien ik
een dieet te gebruiken:

ja/nee*
Zo ja, welk dieet:

e

2 stem

3e stem

Bas

e

4 stem

*Doorhalen wat niet van toepassing is.
Ik heb heden het inschrijfgeld à € 20,= gestort op bankrekening nummer NL41 RABO 0106 3038 48
t.n.v. Acc. ver. Lustige Klanken onder vermelding van mijn naam en play-in dag.
Datum: __________________________ Handtekening: ______________________________
Het volledig ingevulde inschrijfformulier zo spoedig mogelijk, maar vóór 6 april 2019 mailen aan
bestuur@delustigeklanken.nl.

Opmerking:
Uw gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het organiseren van deze muziekdag en worden
niet aan derden verstrekt. Na afloop van deze muziekdag worden uw gegevens vernietigd. Enkel uw
mailadres behouden wij voor toekomstige concertaankondigingen. Indien u daar bezwaar tegen
heeft, kunt u dat hieronder aangeven.

□

Ik heb bezwaar tegen het opslaan en gebruiken van mijn mailadres voor toekomstige
concertaankondigingen van de Lustige Klanken.

