
Ondertekening 

Naam

Datum

Handtekening

Inzenden aan: koren@invreeswijk.nl
Zie voorwaarden op de achterzijde van dit inschrijfformulier.

WOENSDAG 15 DECEMBER

St. Activiteitengroep Vreeswijk 
koren@invreeswijk.nl 
 www.invreeswijk.nl

INSCHRIJFFORMULIER VOOR MUZIKALE DEELNAME AAN KAARSLICHT IN VREESWIJK 

Naam koor/muziekgroep

Aantal personen 

Koor/muziekgroep komt uit

Naam contactpersoon

Adres contactpersoon

Postcode en plaats

Mailadres contactpersoon

Telefoon 

Mobiele telefoon

Website

Geeft zich hierbij op om met                          personen deel te nemen aan Kaarslicht in Vreeswijk 2021 op woensdagavond 
15 december 2021 tussen 19.00 en 21.00 uur. 

Het eerste optreden kan worden gedaan om                            uur.
Wij vragen u vooral een zo vroeg mogelijke tijd aan te houden. 

Ondergetekende verklaart hiermee akkoord te zijn met de voorwaarden voor deelname. (Zie op achterzijde van dit formulier).

ONDERTEKEND KOOR/MUZIEKGROEP ZAL IN DE BUITENLUCHT OPTREDEN MET:

 Gezongen kerstliederen zonder elektronische muzikale ondersteuning

 Kerstmuziek door groep/orkest met alléén instrumentaal, niet ondersteund door elektronica

 met (geringe) elektronische ondersteuning - graag overleg

Hokje aanvinken indien van toepassing.

Opmerking



WOENSDAG 15 DECEMBER

St. Activiteitengroep Vreeswijk 
koren@invreeswijk.nl 
 www.invreeswijk.nl

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME KOOR/MUZIEKGROEP AAN KAARSLICHT IN VREESWIJK 

Deelnemers houden zich aan de volgende afspraken en richtlijnen: 

1. Inschrijvingen moeten uiterlijk 29 november 2021 ingediend te zijn via koren@invreeswijk.nl.
2. Inschrijfformulieren, die niet volledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen.
3. De toewijzing van deelname, locatie en tijdstippen van optredens worden uiterlijk 2 december aan de contactpersonen  
 toegezonden.
4. Er wordt alleen kerstrepertoire ten gehore gebracht.  
5. Optredens zijn voornamelijk in de buitenlucht. Enkele koren/muziekgroepen zullen bij uitzondering gevraagd worden te  
 zingen in één van de kerken, in combinatie met zingen in de buitenlucht. Verzoek hiertoe kan aangegeven worden bij  
 het punt opmerkingen. Een verzoek zal niet altijd leiden tot de mogelijkheid om binnen te zingen. 
 Verzoeken om alleen in de kerk te zingen worden niet in behandeling genomen. 
6. Alleen na overleg wordt minimale elektronische versterking geaccepteerd. 
7. Bij de optredens moet rekening worden gehouden met terughoudendheid in volume, zodat andere koren in de nabijheid  
 geen hinder hiervan ondervinden.
8. De aangewezen locaties en tijdstippen van optredens moeten worden aangehouden. 
 Afwijken hiervan is niet toegestaan.
9. Koren zijn op wisselende locaties en verschillende tijden ingedeeld. 
 Elk koor/muziekgroep houdt zich aan het opgegeven rooster (tijd en locatie) van optreden.  
10. Aanwijzingen van vertegenwoordigers van Kaarslicht in Vreeswijk moeten zonder meer worden opgevolgd, ook indien  
 deze afwijken van eerdere instructies.
11. Deelnemers houden er rekening mee, dat er geen (openbare) verlichting brandt, doch alleen kaarsjes en fakkels.
 Fel schijnende verlichting in de groep tijdens optredens is niet toegestaan.
12. De deelnemers ontvangen geen vergoeding voor vervoer of optredens.
13. De deelnemende groepen ontvangen per deelnemer één waardebon en deze zijn alleen bij een van de drie   
 kramen van Kaarslicht in Vreeswijk inwisselbaar tegen glühwein of chocolademelk. Deze bonnen kunnen niet bij de  
 gevestigde horeca worden ingewisseld.
14. Deelname aan het evenement is voor iedere deelnemer voor eigen risico.
15. Er worden geen parkeerplaatsen gereserveerd voor deelnemers. Er kan in omliggende wijken worden geparkeerd.   
 Normaliter komt er veel publiek naar dit evenement, die eveneens hier parkeren. Hoe later een parkeerplaats gezocht  
 wordt, des te verder weg een parkeerplaats te vinden is. Deelnemers houden daarmee rekening om tijdig bij de locatie  
 van optreden aanwezig te zijn.

Voor eventuele informatie over deelname of de voorwaarden, kunt u per mail contact opnemen met Mirjam van der Kooij, 
koren@invreeswijk.nl.
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