Surf naar www.UiTdatabank.be en meld je aan. Je kan via het
tabblad ‘Nieuwe invoer’ meteen aan de slag. Heb je nog geen login
dan moet je eerst even een UIT-ID account aanmaken:
www.uitid.be. Dat gaat makkelijk en snel.

Belangrijk
Om je concert in de kalender van Vlamo te publiceren, hou je
rekening met het volgende:
Duid aan dat het om een activiteit gaat in de categorie CONCERT.
Helemaal bij het begin van het invoeren wordt je gevraagd om je
activiteit te catalogeren (wat > kijken en luisteren > concert).
Helemaal achteraan, bij de tags/trefwoorden voeg je zeker het
woord VLAMO toe. Om de vindbaarheid van je concert te verhogen
kan je nog extra, typerende trefwoorden toevoegen, bv. harmonie,
fanfare, brassband, ...

VLAMO VZW

Charles de Kerchovelaan 17
9000 Gent
T 09 265 80 00
F 09 265 80 01
secretariaat@vlamo.be



Maak voor elke activiteit een nieuw item aan.
Geïnteresseerden kunnen zo gemakkelijker je activiteiten
terugvinden.



Je voert je activiteit best zo lang mogelijk op voorhand in. Als
je nog niet alle details weet, kan je die later steeds aanvullen.
Hou dus je login en paswoord goed bij!



De invoer gebeurt in twee fases. Eerst vul je de verplichte
velden in (titel, waar, wie, soort activiteit, korte omschrijving,
contact, ...) en sla je deze op, vervolgens kan je de velden
invullen die niet verplicht zijn.



De korte beschrijving is een wervende tekst van maximum
400 tekens. Het is belangrijk om deze zo gevat mogelijk op te
stellen, hiermee trek je immers de aandacht van het publiek!
In de lange beschrijving kan je extra info kwijt over je
concert, zoals een uitgebreid programma, meer informatie

over het repertoire (titels, componisten), ... Liefhebbers van
instrumentale muziek appreciëren het vast en zeker als je
hier je concertprogramma ingeeft!
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Aanrader: voeg een mooie foto of de affiche van je concert
toe. Het verhoogt de herkenbaarheid van je concert in de
zoekresultaten.



Heb eventjes geduld. Er kunnen enkele uren vertraging
optreden tussen het opslaan van je concert en de publicatie
ervan op www.uitinvlaanderen.be en www.vlamo.be/uit-invlamo

