
ZATERDAG 19 JANUARI 2019

Meezing -evenement voor de hele familie!

— POP SING ALONG —

Viva la Vida 
THEATER DE NIEUWE REGENTES | DEN HAAG 

AANVANG REPETITIE: 10.00 UUR | CONCERT: 16.30 – 17.30 UUR

Binnen één dag geweldige 
popsongs instuderen en uitvoeren? 

Zing mee met lmagine, Bohemian Rhapsody, 
Tears in Heaven, Viva la Vida en vele andere hits! 

Met de oefen-cd kun je je goed voorbereiden.
Voor iedereen die van zingen houdt!



WIL JE MEEZINGEN?
Binnen één dag popsongs instuderen en uitvoeren met de hele familie. Alle muziek wordt 
met combo en solisten op de dag zelf ingestudeerd én uitgevoerd. Je kunt jezelf thuis optimaal 
voorbereiden met behulp van een oefen-cd: je hoeft dus niet per se noten te kunnen lezen.
Mijn stemsoort is:  v Sopraan aantal ____ v Lage Alt / Tenor aantal ____
 v Alt  aantal ____ v Bas  aantal ____
Met meer personen inschrijven? Graag aantal vermelden of maak gebruik  
van het groepsinschrijvingsformulier. Vanaf tien personen korting!

Naam

Adres

Postcode  Woonplaats

Telefoonnummer  Mobiel

E-mail

BESTELFORMULIER
v Deelnemerskaart Viva la Vida (incl. download bladmuziek en oefen-mp3) € 45,–  aantal ____ € ____
v Jongeren (onder de 16 jaar) € 35,–  aantal ____ € ____
v Bladmuziek thuisgestuurd (ook gratis te downloaden) € 15,–  aantal ____ € ____
v Oefen-cd thuisgestuurd (ook gratis te downloaden) € 5,–  aantal ____ € ____
v KORTINGSACTIE! Toegangskaart voor het concert (16.30 – 17.30 uur) € 2,50* aantal ____ € ____
v Lunchbuffet: assortiment broodjes/stokbroodjes 
 met kaas- en vleessoorten, fruit, koffie, thee € 9,– aantal ____ € ____
  Totaalbedrag:  € ____
*	 	nadat	u	zich	heeft	ingeschreven	kunt	u	niet	meer	van	deze	kortingsactie	gebruik	maken.		

normale	prijs	toegangskaart	voor	het	concert	bedraagt	€	10,–

BETALINGSWIJZE
Na overmaking van het totaalbedrag op IBAN: NL09 INGB 0004 5460 54 t.n.v. Sing Along Events o.v.v.  
Viva la Vida 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

CONTACTGEGEVENS
Dit formulier graag sturen 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).


