PROGRAMMA

Een weekend lang zingen in een fijne
omgeving, begeleid door een enthousiast
klassiek ensemble, met een onvermoeibare
dirigent en solisten van topklasse: dat is
het zangweekend van Sing Along Events.
In 2022 staat de Ceciliamis van de Franse
componist Gounod op het programma.
Het zangweekend vindt dit jaar plaats in
het supermoderne Fletcher Hotel Trivium
in Etten-Leur (vlak bij Breda). Hier kunt
u genieten van heerlijke lunches, een
bourgondisch diner en een overnachting
in een comfortabele kamer.

Zaterdag en zondag brengen we door met
repetities met solisten, koor en orkest in het
prachtige auditorium. Zondagmiddag is er
een uitvoering in de Sint-Pietersbasiliek van
Oudenbosch. U bent van harte welkom om mee
te zingen tijdens het zangweekend, om samen
met andere zangliefhebbers te genieten van
de fijne muziek in een heerlijke omgeving!
Fletcher Hotel Trivium zal tijdens dit zangweekend volledig zijn afgestemd op ons
gezelschap. Hier kunt u genieten van de

uitstekende keuken van het sfeervolle
restaurant, bij mooi weer op het terras.
Het hotel biedt zeer comfortabele kamers,
maar het is ook mogelijk om alleen deel te
nemen aan het koor zonder hotelovernachting.

ARRANGEMENTEN

Volpension

• deelname koor • kamer met badkamer en toilet • versnapering bij aankomst • twee lunches
• diner • koffie of thee tijdens pauze van de repetitie • uitgebreid ontbijtbuffet
◯ € 275,– p.p.
Aantal
€
◯ Toeslag eenpersoonskamer € 25,–
Aantal
€
◯ Late uitcheck op zondag tot 17.00 uur € 30,– per kamer *

Halfpension

• deelname koor • kamer met badkamer en toilet • uitgebreid ontbijtbuffet
◯ € 220,– p.p.
Aantal
◯ Toeslag eenpersoonskamer € 25,–
Aantal
◯ Late uitcheck op zondag tot 17.00 uur € 30,– per kamer *

Niet-zingende partner mee?

Heeft uw partner ook interesse in een gezellig
weekend, maar houdt hij/zij niet van zingen?
Voor wandel- en fietsplezier is in de omgeving
van Etten-Leur meer dan genoeg gelegenheid.
Maak een wandeling door natuurgebied
‘De Pannenhoef’, met heerlijke bossen, vennen
en bloemrijke weilanden. Liefhebbers van
cultuur en stad kunnen hun hart ophalen in
het nabijgelegen gezellig Breda (10 kilometer).
Of bezoek Etten-Leur: dit gezellige stadje
bestaat uit twee oude lintdorpen: Etten en
Leur, waar maar liefst vijf monumenten zijn
gewijd aan Vincent van Gogh. Ook het museum
van de Sint-Pietersbasiliek is een bezoek meer
dan waard. Ook voor partners is het daarom
fijn nazomeren in Etten-Leur!
 oor niet-meezingende partners is er dit jaar geen
V
georganiseerd partnerprogramma samengesteld.

Deelname koor [ zonder hotelovernachting ]
◯ Deelname koor € 100,–
◯ Dinerbuffet op zaterdag € 29,–
◯ Lunch op zondag € 17,50

Aantal
Aantal
Aantal

€
€
€

Aantal
Aantal

€
€

Bladmuziek | Oefen-cd

◯ Bladmuziek Gounod € 17,50 **
◯ Ingezongen oefen-cd Gounod € 15,– **

€
€

AANMELDINGSFORMULIER

Deelnemer 1

◯ Ik wil graag deelnemen aan het ‘Gounod zangweekend’.
Stemsoort ◯ sopraan ◯ alt ◯ tenor ◯ bas

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

Maaltijden vegetarisch

ja/nee

E-mail

Extra overnachting voor of na

ja/nee ***

		
		

◯ vrijdag op zaterdag
◯ zondag op maandag

*	Beperkt aantal kamers beschikbaar. Bent u met twee personen op een kamer, dan hoeft u dit alleen
in te vullen bij deelnemer 1. De kosten voor de late uitcheck betaalt u ter plekke bij het hotel.
** Inclusief verzendkosten.
***	Wij zullen verder contact met u opnemen. De kosten voor de extra overnachting zijn niet in de
totaalprijs opgenomen en betaalt u niet aan ons, maar ter plekke aan de receptie van het hotel.

AANMELDINGSFORMULIER

ZANGWEEKEND 27 EN 28 AUGUSTUS 2022

Deelnemer 2

◯ Ik wil ook graag deelnemen aan het ‘Gounod zangweekend’.
Stemsoort ◯ sopraan ◯ alt ◯ tenor ◯ bas

Naam
Adres

od

Postcode en woonplaats

E-mail

o

un

Telefoonnummer
Maaltijden vegetarisch

ja/nee

C h a r l es G

Betalingswijze

Na overmaking van het totaalbedrag op IBAN: NL09 INGB 0004 5460 54 t.n.v. Sing Along Events
o.v.v. ‘Gounod zangweekend’ ontvangt u uw deelnemersbewijs en de benodigde informatie.
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 de betaling af te schrijven van onderstaand IBAN.
Naam rekeninghouder
IBAN NL |  |    Plaats
Datum

Handtekening

Het bedrag wordt omstreeks mei 2022 afgeschreven.

Meld u aan via www.singalongevents.nl
of stuur ingevuld formulier naar
Postbus 3051, 2301 DB Leiden
www.facebook.com/
singalongevents

Wanneer u zich met een groep wilt
inschrijven voor het zangweekend dan
kunt u korting ontvangen. Neemt u in
dat geval contact op met Sing Along
Events voor nog scherpere prijzen.

Ceciliamis

Zing mee met de Ceciliamis van Gounod onder leiding
van dirigent Martin van der Brugge. U verblijft tijdens dit
weekend in het luxe Fletcher Wellness-Hotel Trivium in Etten-Leur
(Noord-Brabant, vlak bij Breda). De uitvoering vindt plaats in
de bijzondere Sint-Pietersbasiliek van Oudenbosch.

