Beste Spoeëkejaegerkes,
Bij deze het opgaveformulier voor de jeugdbontemiddag op 16 februari 2019 die zal duren van 13.00u
tot 17.00u. Dit jaar zal er ook een receptie zijn voor jeugdprins Yf en jeugdprinses Noor. Graag willen
we alle kinderen (tot 16 jaar) vragen zich op te geven door onderstaande formulier uiterlijk
donderdag 31 januari in te leveren bij Lieke van Bommel, Coolenstraat 15A. Mocht je gebruik
maken van muziek of een geluidsfragment, deze graag op CD of USB inleveren tegelijk bij het
opgave formulier. Degene die een live act/zang doen, krijgen tijdig te horen hoe laat ze aan de
beurt zijn voor de generale repetitie die zal plaats vinden in de ochtend voorafgaande aan de
jeugdbontemiddag. Heb je nog vragen, neem gerust contact op per mail of telefoon.
LiekevanBommel@outlook.com / 06-48413190.)
Het opgave formulier is ook te vinden op onze site, www.spoeekejaegers.nl
We hopen natuurlijk weer op vele opgave en enthousiaste kinderen, papa’s en mama’s!
Tot 16 februari!
De JBM commissie.
Ik (wij) geef (geven) mij (ons) op voor de Jeugd Bonte Middag 2019 op 16 februari
Naam (Namen): _______________________________________________________
____________________________________________________________________
Contactpersoon: ______________________________ Tel. Nr. __________________
Mailadres: ____________________________________________________________
Ik (wij) doe(n) mee met een: sketch / buut / zang / dans / playbacknummer *
Korte omschrijving: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Duur van de act: _______________________________________________________
Hebben jullie stoelen, tafels etc. uit de zaal nodig, zo ja hoeveel: _________________
_____________________________________________________________________
Ik (wij) maak (maken) wel/niet * gebruik van een CD genaamd _________________
Nummer: _____________________________________________________________
Leeftijd(en):

4 t/m 9 jaar

10 t/m 12 jaar

boven 12 jaar *

Ik (wij) treden op onder de groepsnaam: ___________________________________
De titel van mijn (onze) act is: ____________________________________________
Ik (wij) wil (len) wel / geen generale repetitie. (alleen sketch en live zang/muziek)
Ik (wij) maak (maken) wel/geen * gebruik van ____ microfoon(s) met geluid aan/uit
*Doorhalen wat niet van toepassing is

