VASTELAOVEND a/d MAASKANT
Deelnemingsformulier
Wenst u deel te nemen aan de CD “ Vastelaovend a/d Maaskant ” 25. Fijn. Mogen wij u dan ook
vriendelijk verzoeken om dit formulier in te vullen en zo spoedig mogelijk te bezorgen aan de
BM – Studio, Jan Van Eyckstraat 6, 3620 Lanaken.
Tel 089/72.26.58. Mailen kan ook naar: BM.Studio@skynet.be
Beter is nog dit formulier tijdens de algemene vergadering af te geven aan één van de bestuursleden.
Naam karnavalsgroep of artiest : …………………………………………………..
Contactpersoon : …………………………………………………………………..
Adres : (straat, huisnummer, postcode, gemeente) : ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Telefoon : ……………………… GSM : …………………e-mailadres : ……………………….
Heeft u reeds een karnavalsliedje of een idee voor de CD 25 :
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/Gema) : 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 karnavalsliedje.
Graag laten we dit over aan de vzw “Vastelaovend a/d Maaskant”.
Gelieve ons hierover te contacteren : JA / NEEN
Belangrijk :




Het inschrijvingsbedrag van 100 € - 1 juli via rekeningnummer:
(IBAN) BE04 7353-5614 9531 (BIC) KREDBEBB
t.a.v. Vastelaovend aan de Maaskant – Hartenberg 2 te 3740 BILZEN
De muziek band en tekst moet uiterlijk voor 1 juli binnengebracht
worden bij Bertie Moors. Advertenties van sponsors i.v.m. de website moeten binnen
gebracht worden voor 1 september a.s.
De deelnemer blijft verantwoordelijk voor zijn/haar liedje. Het betrokken liedje mag tijdens
het karnavalsseizoen 2016/2017 uitsluitend op de CD “Vastelaovend a/d Maaskant – 25
verschijnen met uitzondering van eigen CD- produktie.

