
Koorproject Messa di Gloria van Giacomo Puccini – HAARLEM

Inschrijfformulier
U wordt vriendelijk verzocht bij aanmelding dit inschrijfformulier in te vullen en ondertekend op te sturen 
naar: Coen Ruivenkamp Projectkoren, Hooftlaantje 36, 3344 EK Hendrik Ido Ambacht.
Het versturen van losse gegevens over de mail kan helaas niet meer geaccepteerd worden omdat dit leidt  
tot administratieve onoverzichtelijkheid en ontbrekende informatie. Scannen en vervolgens mailen van het  
formulier is wel mogelijk. Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking!
_________________________________________________________________________________________________________

1. Algemene gegevens
Naam    : 
Adres :
Postcode & Plaats    :
Telefoon thuis en/of mobiel  :
E-mail :
Stemsoort                                     sopraan       alt         tenor          bas
                                                               svp uw stemsoort aankruisen

doet mee aan het project “Messa di Gloria van Giacomo Puccini” en

-  is in principe aanwezig bij alle repetities. 

Er mag maximaal één repetitie worden verzuimd; bij de 1e repetitie en de generale repetitie is aanwezigheid 
verplicht indien men aan het concert wil deelnemen. Bij verzuim van meerdere repetities houdt de dirigent  
zich het recht voor u de verdere toegang tot de repetities te weigeren. Echter, teruggave van deelnamegeld  
is dan niet mogelijk. Bij dringende redenen kunt u overleggen met de dirigent. 

-  draagt er zorg voor dat de inschrijvingskosten ad € 69,- in ieder geval vóór de 1  e   
repetitie zijn overgemaakt op rekeningnummer NL79INGB067.1974.149  ten name 

van:  C.W.J. Ruivenkamp inzake project onder vermelding van Messa di  Gloria 
Puccini Haarlem.

Bij  afmelding binnen 3 weken voor de datum van de 1e repetitie (nadat aan u is gemeld dat het project  
doorgaat)  wordt  75% van de deelnamekosten in  rekening gebracht  of  maximaal  25% van de betaalde 
deelnamekosten gerestitueerd. Na aanvang van de repetities wordt geen restitutie meer verleend. 
_________________________________________________________________________________________________________

2. Partituur en oefen-CD
Ik wil   wel     niet    de partituur van “Messa di Gloria” bestellen (± € 20,00).
Ik wil   wel     niet    de oefen-CD van mijn stempartij bestellen (€ 7,00). 
Svp uw keuze aankruisen

3. Hoe komt u aan de informatie over dit koorproject?

__________________________________________________________________________

4. Bijzonderheden 

Datum                          Plaats                                         Handtekening


