
Aanmeldingsformulier 
voor de blokfluitdag moderne muziek met Andrew Collis op zaterdag 4 juni 2016 

 

Naam   …………………………………………………………………………… 

Adres   …………………………………………………………………………… 

Postcode/Plaats …………………………………………………………………………… 

Telefoon  ……………………………………………………………………………. 

E-mailadres  ……………………………………………………………………………. 
 
Blokfluiten 
Ik bespeel de volgende blokfluiten (doorhalen of wissen wat niet van toepassing is): 
sopranino, sopraan, alt, tenor, bas, grootbas, subbas   
 

En heb een voorkeur voor (tenminste twee blokfluiten): 

…………………………….…………………………………………………………………………………… 
 
Niveaugroep 

*  Ver gevorderd: je schrikt eigenlijk nergens voor terug en wilt graag de uitdaging aangaan van twee 
 behoorlijk veeleisende stukken op één ochtend.  
 

  (Enigszins) gevorderd: het belangrijkste is dat je samenspelervaring hebt en aardig thuis bent op je 
instrument. Ook meer gevorderde spelers die het iets rustiger aan willen doen zijn zeer welkom in 
deze groep. De muziek is interessant genoeg voor iedereen. 

 
Ik kom  

 De hele dag  
 

 Alleen ’s morgens 
 

 Alleen ’s middags 
 
*invullen selectievakje met rechtermuisknop, eigenschappen en bij standaardwaarde ‘ingeschakeld’ kiezen.  
Of zet zelf een kruisje bij de gekozen optie, of markeer deze op een andere manier. Als het maar duidelijk is. 
 
Aanmelding 
Je kunt het aanmeldingsformulier mailen naar stieneke@telfort.nl of opsturen naar Stieneke Kamp, Van 
Hogendorpstraat 4, 2515 NV Den Haag. Als je nog vragen hebt kun je ook op deze adressen terecht. 
Vroege aanmelding wordt op prijs gesteld. De uiterste datum van aanmelding is 30 april 2016. 
 
De aanmelding is definitief wanneer het bedrag van €25 (hele dag) dan wel €20 (twee sessies) is  
overgemaakt op rekeningnummer NL98 INGB 0005080183 t.n.v. Likewise Muziek onder vermelding van 
‘blokfluitdag moderne muziek’ en je naam als deze afwijkt van de naam op de bankrekening. 
 
De muziek wordt je per email toegestuurd, maar voor wie deze zelf wil aanschaffen zijn hier de gegevens: 
When Shall the Sun Shine, Paul Leenhouts, SATB, Edition Moeck 2803 
Heavenly Fire, Alan Davis, SoSSAATTB, Peacock Press P366 
Joshua!, Paul Richards, SATBB (of subbas), Willobie Press WP527 
Monica Perez, uit ‘Fiesta Latina’ van Gerald Schwertberger, SATB, Doblinger D 04454 
Capriol Suite, Peter Warlock, SoSSAATTBBGbSb, Polyphonic Publications PP 124 


