
 

UITNODIGING VOOR DEELNAME AAN 

 

HET 6E SMARTLAPPEN- EN LEVENSLIEDFESTIVAL  

 

“BEMMEL ZINGT” OP ZONDAG 14 JULI 2019 IN BEMMEL 
 

 

 

Bemmel, oktober 2018 

 

 

Beste zangvrienden en vriendinnen, 

 

Graag nodigen wij u uit voor deelname aan het 6e Smartlappen- en 

Levensliedfestival “Bemmel Zingt”, te houden op zondag 14 juli 2019, in het 

centrum van Bemmel. Dit festival organiseren wij in samenwerking met de 

OVB (Ondernemers Vereniging Bemmel). Tevens is het die dag koopzondag en 

wordt er een rommelmarkt gehouden. Voor de kids is er een “Kinderplein” met 

leuke gratis attracties en een poffertjeskraam. Op de Markt en nabij de 5 podia 

zijn voldoende terrassen voor een lekker hapje en een drankje. 

 

Het festival duurt van ca. 11.30 tot ca. 18.00 uur. Er wordt gezongen op 5 

verschillende podia. Ieder koor mag 3 optredens verzorgen van ca. 20 minuten 

(30 minuten inclusief wisseltijd) op 3 verschillende podia.  

Op ieder podium is stroom aanwezig en verder zal ieder koor zijn/haar eigen 

geluid dienen te verzorgen.  

 

Als extra bijzonderheid wordt op deze dag op het Kinkelplein in Bemmel ook 

een Internationaal Kapellenfestival gehouden voor de liefhebbers van 

Egerlânder Muziek. 

 

De inschrijving sluit uiterlijk op 31 januari of eerder wanneer het maximale 

aantal van 20 koren is bereikt. U kunt zich aanmelden via het bijgesloten 

inschrijfformulier bij Smartlappenkoor Lingewaard te Bemmel.  

Uiteraard zullen wij u na inschrijving z.s.m. verder informeren over alle 

benodigde details, zoals ontvangst, programma, parkeren, etc. etc. 

 

Namens bestuur van Smartlappenkoor Lingewaard, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Vos (Voorzitter) 

Harry Demon (Dirigent) 



INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET 6e 

SMARTLAPPEN- EN LEVENSLIED FESTIVAL  

“BEMMEL ZINGT” OP ZONDAG 14 JULI 2019  IN BEMMEL 
 

 

 

 

Naam koor   :…………………………………………………… 

 

Plaatsnaam   :…………………………………………………… 

 

Naam contactpersoon :…………………………………………………… 

 

Straat    :…………………………………………………… 

 

Postc. en woonplaats :……………………………………………………. 

 

Telefoonnummer  :……………………………………………………. 

 

Mobiel   :……………………………………………………. 

 

E-mail adres  :……………………………………………………. 

 

Website   :……………………………………………………. 

 

Aantal deelnemers  :……………………………………………………. 

 

Aantal muzikanten  :……………………………………………………. 

 

Welke instrumenten :…………………………………………………….. 
 

Bijzonderheden  :……………………………………………………... 

 

 

Dit formulier graag vóór 31 januari per E-mail retourneren naar: 

 

 

SLK-Lingewaard 

Tav Jan Vos 

E: janvos212@gmail.com 

M: 06-22076004 


