3680

Met muzikale groeten en hopelijk tot de 6de
oktober te Sittard-Geleen.

•

6 Oktober 2019

•

htiebosch@hotmail.com
•

Geleen / Lindenheuvel

•

mieke.czech@gmail.com
•

Nieuwe contacten leggen en jezelf muzikaal
verrijken is onze opzet. Na een dag repeteren
onder leiding van twee deskundige dirigenten
Henk en Niels Tiebosch, zullen we als
afsluiting een mini concertje geven voor
familie, vrienden en andere belangstellenden.

albertz38@home.nl

hun 3de Play-in Limburg.

•

6 oktober 2019

in het Volkshoes van

6163 BW Geleen

In samenwerking met Accordeonvereniging
Accordia uit Kerkrade organiseert
Accordeonorkest Swentibold uit Buchten op

Pastoor Schoenmaeckersstraat 8

Jaarlijkse Play-in in Limburg

Accordeon Play-in in het Volkshoes
van Geleen / Lindenheuvel

Accordeon Play-in

Het aanmeldingsformulier willen wij

INSCHRIJFFORMULIER PLAY-IN
6 oktober 2019

PROGRAMMA :

graag z.s.m. ontvangen, doch
UITERLIJK VOOR 1 AUG. op het

Naam : ………………………………….

-

9.00 uur Aankomst

volgende adres :

Adres : ………………………………….

-

10.00 uur Start spelen

Tiny Albertz-Wetzels, Caeciliastraat 8

Postcode: …….

-

16.00 uur Eindpresentatie voor

6143BH Guttecoven

Gemeente : ………………………………
Geboortedatum : ………….

of per email; mieke.czech@gmail.com

vrienden en familie
-

Om ongeveer 17.30 uur is deze

Tegelijkertijd met de aanmelding
ontvangen wij graag het inschrijfgeld

E-mailadres : …………………………….

muzikale dag afgelopen en kun je

o.v.v. “bijdrage PLAY-IN 2019” en

VRAAG :

met een ervaring rijker weer naar

vermeld duidelijk je naam op

huis.

bankrekening nummer

Om portkosten te besparen vragen wij je of wij de
partituren per mail mogen versturen.
•

Per mail : ……

NL31ABNA045 13 55 261

Per post : ……

t.n.v. Accordeonorkest Swentibold
-

De kosten voor deze dag zijn

VRAAG : Speel je in een orkest, zo ja waar en
hoe lang speel je al ?

25,00 euro, inclusief de muziek en

……………………………………………………

een goed verzorgde lunch met

Als het aanmeldingsformulier en het
inschrijfgeld binnen zijn, sturen we je

……………………………………………………

begin september 2019 de muziek toe.

koffie en thee.
VRAAG : Welke partij wil je spelen ?
………………………………………………………..

Als je nog vragen hebt, stel ze gerust
op het bovenstaande emailadres.

VRAAG : Heb je speciale dieet wensen. Zo ja,
welke ?
….……………………………………………………..
vi

