
Inschrijfformulier voorronde talentenjacht 8 januari 2016. 

Vul het formulier zo volledig mogelijk in. De inschrijving is pas compleet 
als je een bevestigingsmail van de organisatie hebt gekregen. Schrijf dus 

duidelijk je e-mailadres op. 

Krijg je geen mail, stuur dan een berichtje naar: tie@hetvlc.nl 

 

 
 

Naam + klas hoofddeelnemer: 

 

E-mail hoofddeelnemer: 

 

Soort act: zang / dans/ band / instrumentaal / anders* 

 

Benodigde spullen: 
CD / zangmicrofoon aantal … /vleugel / drum / gitaar elektrisch  aantal …/  

gitaar semi-akoestisch aantal …/ gitaar akoestisch aantal … / basgitaar /  
stoel aantal … / kruk aantal …/* 

 
Andere instrumenten (+ aantal):  

 
 

Andere spullen (+ aantal): 
 

 

 

 

Namen + klassen overige deelnemers: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Artiestennaam: 

 

Naam van het nummer: 

 

* Omcirkel wat van toepassing is. 

 
De finale is op donderdag 4 en vrijdag 5 februari. 



Regels voor alle deelnemers aan de talentenjacht. 

 

1. Dit formulier kun je in Mijdrecht inleveren bij: 
Linda van den Aardweg (ma t/m do lokaal 1.20) 

Judith van Eijk (ma t/m do gymzalen) 
Jorrit Groenevelt (ma t/m vr ICT) 

Anne van Leest (di lokaal 1.09, wo lokaal 1.18) 
Remco Tieman (ma, di, do, vr lokaal 2.05) 

 
Zit je in Vinkeveen, dan inleveren bij: 

Roos de Lang (ma, di, do, vr lokaal 0.04) 
 

2. De talentenjacht vindt plaats in een drukke schoolperiode, zeker 
voor bovenbouwleerlingen. Zorg ervoor dat je schoolwerk niet in het 

gedrang komt. Je kunt de talentenjacht niet als excuus gebruiken 
om lessen te missen, huiswerk niet in orde te hebben of schriftelijk 

werk niet te maken. 

 
3. Vertel je ouders dat je graag mee wilt doen aan de talentenjacht. Zij 

moeten er natuurlijk mee instemmen. 
 

4. De organisatie van de talentenjacht moet met veel mensen rekening 
houden. Daarom is het van belang dat je je aan de gemaakte 

afspraken houdt. Als je dat niet doet, dan kan het zijn dat je niet 
meer mee kan doen. 

 
5. Als je muziekinstrumenten van school nodig hebt, dan moet je dit 

zelf regelen met de sectie muziek. Doe dit tijdig en maak hele 
duidelijke afspraken.  

 
6. Muziek moet worden aangeleverd op CD of USB-stick. Voorkeur is 

USB. Als je hulp nodig hebt bij het vinden van muziek, neem dan 

tijdig contact op met de organisatie. 
 

7. Elke leerling kan maximaal twee keer door naar de finale. Dit geldt 
alleen als het twee echt verschillende optredens zijn. De organisatie 

kan in bijzondere gevallen hiervan afwijken zonder verdere uitleg. 
 

8. De indeling voor de voorronde wordt op maandag 4 januari bekend 
gemaakt. 


