
DE NEGENDE 
SYMFONIE

— A. DVOŘÁK —

ZATERDAG 18 APRIL 2020
HOOGLANDSE KERK LEIDEN

AANVANG REPETITIE 10.00 UUR | CONCERT 20.00 – 21.00 UUR

Speel mee met

WILT U MEESPELEN IN HET ORKEST? 
Schrijf in via dit aanmeldingsformulier of onze website WWW.SINGALONGEVENTS.NL

Inschrijven met een groep levert een aantrekkelijke korting op!

Ter gelegenheid van Pelgrimsjaar 2020 wordt de negende 
symfonie van componist Antonín Dvořák ‘Uit de nieuwe wereld’ in 

één dag ingestudeerd en aansluitend uitgevoerd. Op deze dag wordt 
samengewerkt met Het Leidse studentenorkest ‘Sempre Crescendo’. 

Het concert staat onder leiding van dirigent Guido Marchena en 
vindt plaats in de monumentale Hooglandse Kerk in Leiden.

OrkestScratch



Het orkest heeft plaats voor een beperkt aantal instrumenten. Schrijf daarom snel in als u wilt deelnemen  
aan dit unieke concert via deze flyer of onze website WWW.SINGALONGEVENTS.NL  
Daar kunt u ook zien of er voor uw instrument nog plaats is in het orkest. Na aanmelding en betaling ontvangt 
u het toegangsbewijs. De orkestpartijen kunt u vervolgens gratis van de website downloaden. 

AANMELDINGSFORMULIER
Graag wil ik deelnemen aan de uitvoering van Dvořáks negende symfonie op zaterdag 18 april 2020  
in de Hooglandse Kerk van Leiden onder leiding van dirigent Guido Marchena.
Mijn instrument is:
◯ Fluit 1 | 2 aantal ____ ◯ Tuba  aantal ____ 
◯ Hobo 1 | 2 aantal ____ ◯ Pauken/Slagwerk  aantal ____ 
◯ Klarinet 1 | 2  aantal ____ ◯ Viool 1 aantal ____ 
◯ Fagot 1 | 2 aantal ____ ◯ Viool 2 aantal ____ 
◯ Hoorn 1 | 2 | 3 | 4  aantal ____  ◯ Altviool  aantal ____ 
◯ Trompet 1 | 2  aantal ____  ◯ Cello  aantal ____ 
◯ Trombone 1 | 2 | 3  aantal ____ ◯ Contrabas  aantal ____ 
Met meer personen inschrijven? Neem contact met ons op! Vanaf tien personen korting!

Naam

Adres

Postcode Woonplaats

Telefoonnummer

E-mail

BESTELFORMULIER
◯ Deelnemerskaart € 35,00  aantal ____ € ____
◯ Toegangskaarten concert  € 17,50 aantal ____ € ____

                 Totaalbedrag    € ____ 
Na betaling krijgt u van ons alle praktische informatie toegezonden. 

BETALINGSWIJZE
Na overmaking van het totaalbedrag op IBAN: NL09 INGB 0004 5460 54 t.n.v. Sing Along Events o.v.v. 
OrkestScratch 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 € _______ af te schrijven.

IBAN  |  |   

Naam rekeninghouder

Datum Handtekening

Dit formulier graag toesturen naar: SING ALONG EVENTS, Postbus 3051, 2301 DB Leiden.
Meer informatie? Bel 071 - 361 94 86 (maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.30 uur).


