VASTELAOVEND a/d MAASKANT
Deelnemingsformulier

Wenst u deel te nemen aan een nieuwe verzameling carnavalsliedjes, getiteld “Maasland alaaf! 2023”,
uitgebracht door de vzw ‘Vastelaovend aan de Maaskant’? Heel fijn! Mogen wij u dan vriendelijk
verzoeken om dit formulier in te vullen en zo spoedig mogelijk te bezorgen aan:
BM-Studio – Jan Van Eyckstraat 6 – 3620 Lanaken
Tel: 089/722 658 / bm.studio@skynet.be
Naam carnavalsgroep of artiest: ………………………………………………………………………...
Contactpersoon: ………………………………………………………………………………………....
Adres: (straat, huisnummer, postcode, gemeente) : ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Telefoon: .……………………… GSM: .………………… e-mailadres: ……………………………...
Heeft u reeds een carnavalsliedje of een idee:
Indien JA :

JA / NEEN

Naam van het liedje : ………………………………………………………………...
Originele titel : ……………………………………………………………………….
Namen van de componisten: Tekst : ………………………………………………....
Muziek : ………………………………………………

(Bij een cover moet de toelating aangevraagd worden. Daarom is de vermelding hoogst belangrijk)
Zijn de componisten aangesloten bij een auteursvereniging (Sabam/Stemra): JA / NEEN
Cover met eigen tekst: JA / NEEN - Naam tekstschrijver: ………………………………………..
Song met eigen tekst:
JA / NEEN
In welke periode plant u de opname van het liedje: ……………………………………………………..
Indien NEEN: Op dit moment beschikken we nog niet over een carnavalsliedje.
Graag laten we dit over aan de vzw ‘Vastelaovend a/d Maaskant’.
Gelieve ons hierover te contacteren:
JA / NEEN
Belangrijk :
• Het inschrijvingsformulier moet binnen zijn voor 15 september 2022.
• Deelname = € 25. Hiervoor krijgt u 5 cd’s die u kunt verkopen aan € 10.
• De laatste opnamedatum bij Bertie is 9 december 2022.
• De liedjes moeten ten laatste op 16 december 2022 afgewerkt bij Bertie zijn.
• De deelnemer blijft verantwoordelijk voor zijn/haar liedje.
• De deelnemers mogen, indien zij dit wensen, hun liedje presenteren op zondagmiddag 15 januari
2023, in het Cultuurcafé te Lanaken tijdens een carnavalshappening (optredens tussen 15u00 en
18u00). Zij dienen dit kenbaar te maken voor 1 december 2022.

