
UITNODIGING (SMARTLAPPEN)KOREN VOOR DEELNAME AAN 

 

“HET PINKSTER KORENFESTIJN” TE HULHUIZEN.  

 

ZONDAG 20 MEI 2018 (1e PINKSTERDAG) 
 

 

 

Bemmel,  

 

Beste zangvrienden en vriendinnen, 

 

Graag informeren wij jullie over het Smartlappenfestival, dat door ons koor 

georganiseerd zal worden op zondag 20 mei 2018(1e Pinksterdag), in de grote 

feesttent in Hulhuizen (bij Gendt). 

Dit festival wordt gehouden in het kader van de jaarlijkse Pinksterfeesten, welke 

al vele jaren een begrip zijn in de hele Betuwe. 

 

Voor de 4e keer zal Smartlappenkoor Lingewaard, als mede organisator van dit 

evenement optreden. Er wordt gejureerd en voor het winnende koor is er een 

fraaie wisselbeker beschikbaar en ook de nummers 2 en 3 ontvangen een beker. 

 

Zoals gezegd vindt het festival plaats in de grote feesttent op het terrein van 

Speeltuin Vereniging Hulhuizen, Munnickhofseweg 22a, 6691 HH te Gendt. 

 

Het festival duurt van ca. 11.45 tot 17.30 uur en ieder koor mag 2 optredens 

verzorgen van ca. 25 minuten, op 2 verschillende podia. Als er op podium 1 

wordt gezongen, moet het volgende koor vast opstellen op podium 2, waardoor 

het programma vlot kan verlopen zonder extra pauzes. Ook is er voor beide 

podia een professionele geluidsinstallatie aanwezig met eigen geluidstechnici. 

 

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 februari 2018 bij Smartlappenkoor Lingewaard. 

Maximaal kunnen er maar 8 koren mee doen. 

  

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

benodigde details, zoals programma, wisselbeker, jurering, parkeren, etc.  

 

Namens bestuur en dirigent van Smartlappenkoor Lingewaard, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Jan Vos(06-22076004),  

Harry Demon(0481-463925 na 18.00 uur) 



INSCHRIJFFORMULIER  

PINKSTER KORENFESTIJN HULHUIZEN, 20 MEI 2018 
 

 

 

Naam koor   :… ……………………………………………… 

 

Plaatsnaam   :………………………………………………… 

 

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

 

Straat    :……..………………………………………….. 

 

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

 

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

 

Mobiel   :…………………………………………………. 

 

E-mail adres  :…………………………………………………. 

 

Website   :…………………………………………………. 

 

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

 

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

 

Instrumenten  :…………………………………………………. 

 

Bijzondere wensen :…………………………………………………. 

  

 

 

Dit formulier graag vóór 1 februari 2018 per E-mail retourneren naar: 

 

 

SLK-Lingewaard 

T.a.v. Jan Vos 

E: janvos212@gmail.com 

 

 

In de maand februari 2018, of zoveel eerder als het maximum aantal 

deelnemers is bereikt, krijgt u bericht of uw koor kan deelnemen. 


