
DEELNAMEFORMULIER MUZIEKDAG HOEK VAN HOLLAND 

ZATERDAG 9 OKTOBER 2021  
GEGEVENS DEELNEMER(S): solist, of contactpersoon van groepen (maximaal 8 personen!) 
 
Naam *):                                                                       Instrument/zangstem **):                                            

                            
Adres:                                     Postcode:                   Woonplaats:                                       
 
Telefoon: 0            -                Leeftijd:           jaar. (Min. leeftijd 8 jaar)  E-mailadres:                                 
       
Totaal aantal jaren muziekles      , waarvan         jaren op het bovengenoemd instrument. 
 
Volg je muziekonderwijs aan een conservatorium of de vooropleiding(laatste 2 jaar) aan of HAVO of VWO 

voor Muziek?                   ja / nee, leerjaar ……    

Word je als solist muzikaal ondersteund door een ander instrument (zie art. 4 reglement)?   ja / nee 
  

N.B. Als je vanwege sport etc. op een bepaalde tijd niet kunt,geef dat dan even aan dan kunnen we daar met de  
         indeling eventueel rekening mee houden. 
 

Wil je gebruik maken van een begeleidingspianist(e) (wordt ingehuurd bij voldoende belangstelling)?   ja / nee  

Bijdrage in de kosten € 20,-; Geef dit door vóór 4 september 2021 en lever ook de muziek voor die datum in.  
 

Overige deelnemers van duo of trio (indien van toepassing – N.B. bij meerdere personen graag extra blad toevoegen). 
 

Naam *):                                                 Leeftijd:       jaar Instrument:       

                                                            

         Aantal jaren muziekles:         
 
Naam *):                                                 Leeftijd:       jaar Instrument:       

                          

         Aantal jaren muziekles: ____       
*)   roepnaam en achternaam vermelden – schrijf duidelijk!  

**)  zangstem alleen voor studenten van het conservatorium of de vooropleiding(laatste 2 leerjaren) HAVO/VWO  

 

GEGEVENS UIT TE VOEREN MUZIEKWERK(EN) 
Let op! Per inschrijving moeten verplicht twee werken worden gespeeld, met een totale tijdsduur van maximaal 

10 minuten en 15 minuten voor de topklasse (eventueel één werk toegestaan (zie art. 2 reglement).  
 
1. Titel:                                                                                                                                     

                                                                                                   
Componist / Arrangeur:                                                Tijdsduur:            min. 

 
2. Titel:                                                                                                                        
 

Componist / Arrangeur:                                                Tijdsduur:            min. 
 

INSCHRIJFVOORWAARDEN  (zie ook concoursreglement!)  
Om deel te nemen aan de muziekdag dien je vóór 14 september 2021 het deelnameformulier volledig ingevuld opgestuurd te 
hebben naar het secretariaat van de Stichting Muziekdag Hoek van Holland  - mailen mag ook: 

Johan Schot,  Bonte Craystraat 20, 3151 RB Hoek van Holland. E-mail: jpschot@upcmail.nl 
Zorg er verder voor dat: 

De uit te voeren muziekwerken uiterlijk 29 september 2021 in tweevoud, bij het muziekdagsecretariaat ingeleverd zijn– zie 
opmerking begeleidingspianist(e)!. 

Het inschrijfgeld, dat  het liefst vóór aanvang van het optreden moet zijn voldaan, bedraagt € 15,00 voor solisten. Bij groepen 

komt er € 7,50 per deelnemer bij. (Duo € 22,50 Trio € 30,00,- ….enzovoorts). 
Het inschrijfgeld kan op twee manieren voldaan worden: 

       - door overmaking op rekeningnr: NL73 RABO 0342 9608 65 o.v.v. "St. Muziekdag Hoek v. Holland". 
       - contante betaling aan de zaal.  

Ondergetekende neemt deel aan "MUZIEKDAG HOEK VAN HOLLAND" die op 9 oktober 2021 wordt gehouden 

  Datum:                                  Handtekening: 
 

De deelnemers krijgen circa 2 weken van tevoren een tijdsplanning!   

Voor verdere informatie kun je mailen naar: jpschot@upcmail.nl of bellen naar Johan Schot - tel. 0174-385001. 
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