
SELECTIE UIT DE MATTHÄUS PASSION MET MEDEWERKING 
VAN EEN VERTELLER, DIVERSE SOLISTEN EN BEGELEIDINGSORKEST 

ONDER LEIDING VAN MARTIN VAN DER BRUGGE

WILT U MEEZINGEN?
Vul dan het aanmeldingsformulier in aan de achterzijde. 

Inschrijven met een groep levert een aantrekkelijke korting op. Kijk op onze 
website voor de scherpe prijzen en het groepsinschrijvingsformulier.

WWW.SINGALONGEVENTS.NL

SING ALONG EVENTS
071 – 361 94 86
(MA T/M VR 10.00 – 16.30 UUR)

— J.S. BACH —

Matthäus Passion
ZATERDAG 23 MAART 2019

DOMINICUSKERK AMSTERDAM
AANVANG REPETITIE 10.00 UUR | CONCERT 16.30 - 18.00 UUR 

  CRATCH



AANMELDINGSFORMULIER
Graag wil ik DEELNEMEN aan de uitvoering van de Matthäus Passion (selectie) op 
zaterdag 23 maart 2019 in de Dominicuskerk te Amsterdam à € 35,–.
Mijn stemsoort is:  v Sopraan koor 1  aantal ____ v Sopraan koor 2  aantal ____ 
 v Alt koor 1  aantal ____ v Alt koor 2  aantal ____ 
 v Tenor koor 1 aantal ____ v Tenor koor 2  aantal ____ 
 v Bas koor 1  aantal ____ v Bas koor 2  aantal ____ 
Met meer personen inschrijven? Graag aantal vermelden of maak gebruik  
van het groepsinschrijvingsformulier. Vanaf tien personen korting!

Naam

Adres

Postcode Woonplaats

Telefoonnummer

E-mail

[ wordt uitsluitend gebruikt voor verzenden van deelnemerskaarten en informatie over onze evenementen ]

BESTELFORMULIER
IK ONTVANG GRAAG:
v Deelnemerskaart € 35,–  aantal ____ € ____ 
v Bladmuziek Matthäus Passion (editie Sing Along Events) € 17,50*  aantal ____ € ____ 
v Oefen-cd sopraan / tenor ** € 12,50*  aantal ____ € ____ 
v Oefen-cd alt / bas ** € 12,50*  aantal ____ € ____ 
v Toegangskaart concert (16.30 – 18.00 uur) € 12,50  aantal ____ € ____ 
v Deelnemerskaart voor extra repetitie op zaterdag 9 maart 2019
 (10.00 – 16.00 uur) in de Opstandingskerk te Woerden € 10,– aantal ____ € ____ 
 		 Totaalbedrag:   € ____ 
* inclusief verzendkosten

**  de oefen-cd’s zijn ingezongen met twee stemsoorten tegelijk: op een cd worden gelijktijdig de sopraan- en 
tenorpartij gezongen, op de andere cd worden gelijktijdig de alt- en de baspartij gezongen. 

BETALINGSWIJZE
Na overmaking van het totaalbedrag op IBAN: NL09 INGB 0004 5460 54 t.n.v. Sing Along Events o.v.v.
‘Matthäus Passion’ ontvangt u uw deelnemersbewijs. Ook kunt u Sing Along Events machtigen om het 
bedrag eenmalig van uw rekening af te schrijven. Vul hiervoor het onderstaande  machtigingsformulier in.

MACHTIGINGSFORMULIER AUTOMATISCHE INCASSO
Hierbij machtig ik Sing Along Events om bij aanmelding eenmalig een betaling van e ______af te schrijven.

IBAN  |  |   

Naam rekeninghouder

Datum Handtekening

Dit formulier graag toesturen naar: SING ALONG EVENTS, Postbus 3051, 2301 DB Leiden.
U kunt zich ook online aanmelden via WWW.SINGALONGEVENTS.NL
Meer informatie? Bel 071 - 361 94 86 (maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.30 uur).


