
 

 

Inschrijfformulier OLKF 2019 

Dit formulier is bedoeld voor koren die deelnemen aan het Open Limburgs Korenfestival (OLKF) evenals aan de 
Provinciale NKF Competitie.  
 
Lees voordat je het koor inschrijft eerst de toelichting op dit inschrijfformulier goed door.  
 
Graag verzoeken wij je dit inschrijfformulier volledig in te vullen. Aanmelden voor het OLKF (en voor A koren de 
Provinciale NKF Competitie) kan tot uiterlijk 5 juli 2019.  
 
Heb je nog vragen? Neem contact op met Mara Daniëls, projectmedewerker Huis voor de Kunsten Limburg, t. 
0475-399286 of e. likoda@vnk-limburg.nl. Wanneer je na inschrijving nog wijzigingen hebt, geef dit dan ook aan 
haar door. 

*=verplicht 

Deelname 
P - Concoursdeelname = een beoordeling door een jury op zaken als klank, zuiverheid etc.. Met dit jaar voor 

alle koren de kans om een 1ste, 2de of 3de prijs in de eigen afdeling te behalen.  

F - Feedbackdeelname = een beoordeling door de jury met als resultaat een terugkoppeling in de vorm van een 

geschreven formulier met suggesties waar het koor mee verder kan werken.  

S - SHOW = koren wordt een podium geboden voor een optreden, waarbij een jury met theater achtergrond 

beoordeelt op showelementen zoals aankleding, choreografie, podiumpresentatie en tevens de kwaliteit van 

de zang. 

 

1. Het koor schrijf in voor jureringsoptie* 

P – Ga verder naar de volgende vraag en sla vraag 5 & 6 over 

F – Ga verder naar de volgende vraag en sla vraag 5 & 6 over 

S –Ga naar vraag 6 en continueer formulier 
 

 

Afdeling 
A = zeer gevorderd, ervaren;  

B = gevorderd;  

C = beginnend, weinig concert- of concourservaring. 

2. Het koor neemt deel in de afdeling  *
Indien je kiest voor A neem je automatisch deel aan de Provinciale NKF Competitie (geen extra kosten aan 
verbonden).  
 

A 

B 

C 

https://www.vnk-limburg.nl/wp-content/uploads/2019/03/Toelichting-OLKF-2019.pdf
mailto:likoda@vnk-limburg.nl


 

3. Belangstelling voor spreekuur met een jurylid* 

Indien mogelijk qua planning kun je gebruik maken van een spreekuur. 

Ja 

Nee 

4. Welke dag en dagdeel heeft de voorkeur om aan het OLKF deel te nemen? 

Het is mogelijk meerdere opties aan te vinken. 

 Zaterdag 6 oktober ochtend 

 Zaterdag 6 oktober middag 

 Zondag 7 oktober ochtend 

 Zondag 7 oktober middag 

 

 

 

SHOW avond  

5. Vertel ons het idee van je optreden 

Denk hierbij aan: Wie? Wat? Duur? Benodigdheden? Techniek? 

 

 

 

 

 

6. Projectplan 

Indien je een projectplan hebt geschreven voor je optreden gelieve deze hier te uploaden 
Sleep bestanden hierheen of upload bestand uit je documenten 
Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Technische faciliteiten 

7. Het koor maakt gebruik van instrumenten 

Ja 

Nee 

8. Aantal microfoons voor solisten 

 

9. Waarvan draadloos 

 

10. DI boxen* 

Ja 

Nee 

 

11. Het koor maakt gebruik van de aanwezige dirigentenbok* 

Zelf meenemen van een dirigentenbok is niet nodig! In TheaterHotel De Oranjerie zijn ook enkele pupiters/lessenaars 
aanwezig. 

Ja 

Nee 

12. Overige opmerkingen: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

Toestemming 

13. Wij als koor gaan akkoord met de volgende voorwaarden:* 

 Het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg verzamelt voor de Limburgse Koordagen aan de 
hand van dit inschrijfformulier uw contactgegevens. Deze gegevens worden bewaard voor 
administratieve doeleinden en om uw koor in de toekomst te informeren over koor- en VNK-
Limburg-gerelateerde zaken. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden. 

 Tijdens de Limburgse Koordagen worden foto’s, video’s en geluidsopnames gemaakt van uw 
koor. U doet afstand van een eventueel beroep op het portretrecht en geeft belangeloos 
toestemming tot openbaarmaking en verveelvoudiging van de foto’s, video’s en geluidsopnames. De 
foto’s, video’s en geluidsopnames worden mogelijk gebruikt in communicatieve en/of promotionele 
uitlatingen van het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (bijvoorbeeld in folders, brochures, 
website, social media e.d.) in Nederland en/of het buitenland in originele en/of bewerkte vorm, in 
gedrukte- alsmede in digitale vorm. 

 


