Datum ontvangst:

Datum goedkeuring
Prov. RVB:

AANVRAAG INRICHTING EVALUATIECONCERT
(zie “Reglement inrichting evaluatieconcert”, goedgekeurd Prov. Bestuur 22-12-2021).

Naam inrichtende groep:
Aansluitingsnummer bij VLAMO:
Contactpersoon van groep:
Adres contactpersoon:
Telefoon of gsm:
E-mail contactpersoon:
Contactpersoon ter plaatse
(indien ander persoon als
hierboven)
GSM:

Informatie over de plaats waar evaluatieconcert zal doorgaan

eigen zaal

gehuurde externe zaal

Locatie (+ adres):
Datum:

Medewerkers
aantal personen aanwezig voor het onthaal van de groepen (minimum 2)

Drinkgelegenheid:
in de zaal

buiten de zaal

Concertzaal:
met uitgeschoven tribune

met tafels en stoelen

Stuur dit formulier ten laatste drie maand voor de datum van het evaluatieconcert terug naar uw provinciale VLAMO-trefpunt.
Noodzakelijke vervolgdocumenten:
VLAMO Antwerpen vzw Boerenkrijglaan 61 2260 Westerlo – antwerpen@vlamo.be – www.vlamo.be – T 014 54 55 90
RPR Afdeling Turnhout 0475.590.901

Groot percussiemateriaal aanwezig:
ja

neen

Aanwezig percussiemateriaal
(schrap wat niet aanwezig is)
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drumstel bestaande uit:
o basdrum
o snare
o 2 toms
o floortom
o hi-hat
o crash cymbal
o ride cymbal
Concert Basdrum
pauken
o 20”
o 23”
o 26”
o 29”
o 32”
Xylofoon
Klokkenspel
Buisklokken
Tamtam
Gong
2 Bongo’s
Temple blocks
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

Stuur dit formulier ten laatste drie maand voor de datum van het evaluatieconcert terug naar uw provinciale VLAMO-trefpunt.
Noodzakelijke vervolgdocumenten:
VLAMO Antwerpen vzw Boerenkrijglaan 61 2260 Westerlo – antwerpen@vlamo.be – www.vlamo.be – T 014 54 55 90
RPR Afdeling Turnhout 0475.590.901

Pupiters
aantal aanwezige pupiters ………
pupiter dirigent aanwezig

pupiter dirigent niet aanwezig

Aanwezige lokalen:
Aantal

Omschrijving
Concertzaal met podium voor +/- 45 muzikanten
Inspeellokalen
Evaluatielokaal
Opberglokalen
Geluidsinstallatie voor aankondiging

Voor de inrichter (naam)

Datum

Handtekening

Stuur dit formulier ten laatste drie maand voor de datum van het evaluatieconcert terug naar uw provinciale VLAMO-trefpunt.
Noodzakelijke vervolgdocumenten:
VLAMO Antwerpen vzw Boerenkrijglaan 61 2260 Westerlo – antwerpen@vlamo.be – www.vlamo.be – T 014 54 55 90
RPR Afdeling Turnhout 0475.590.901

