REGISTRATIE
Gelieve uiterlijk 31 januari 2022 terug te
sturen naar:
Blaskapelle Lüchtringen 1958 e.V.
Sven Schafer
Johannesstraße 11
DE - 37671 Höxter – Lüchtringen
Email: anmeldung@em2022.de
Ensemble:
Voorzitter:
Dirigent:
Straat:
Postcode:
Land:
Telefoon:
Email:
Aantal mensen (actief):

Huisnummer
Plaats:
Mobiel:
Homepage:

о Wij schrijven ons hierbij bindend in voor het 20e Europees Kampioenschap BoheemsMoravische kopermuziek van 26 mei tot 29 mei 2022 in Höxter-Lüchtringen en gaan
akkoord met de wedstrijdrichtlijnen.
Geselecteerd prestatieniveau
о A =
niveau

Maximaal о B = Gevorderd о C = Gemiddeld о D = Lager niveau
niveau
niveau

Score programma
I.

Verplicht stuk
(Titel/Komponist)

II.

Verplicht keuzevak

III.

Verplicht keuzevak

(Titel/Komponist)
(Titel/Komponist)

IV. Zelfkeuze stuk
(Titel/Komponist)

V.

Zelfkeuze stuk
(Titel/Komponist)

www.em2022.de

REGISTRATIE
De registratie moet vergezeld gaan van partituren of minimaal tweeregelige
gedetailleerde instructies in 3 exemplaren!
о Scores zijn inbegrepen

о Scores worden later ingediend

We hebben een proefmogelijkheid nodig na aankomst en vóór de evaluatie
о Ja

о Nee

(Mogelijkheden om op te warmen vlak voor het scoren zijn beschikbaar!)
Indien mogelijk geven we de voorkeur aan de concurrentie
о Vrijdag, 27.05.2022

о Zaterdag, 28.05.2022

о ongeacht

Indien mogelijk geven we de voorkeur aan de concertvoorstelling (circa 1 uur) als
onderdeel van het festival op:
о 26.05.2022

о 27.05.2022

о 28.05.2022

о 29.05.2022

о ongeacht

We nemen deel aan de openingsceremonie op donderdag 26 mei 2022 (19.00
uur)
о Ja
о Nee
daar geraken
о PKW
Aankomst op
Vertrek om

о Bus
Tijd (aankomst) ca.
Tijd (vertrek) ca..

Naast de inschrijving dient een foto van het ensemble in digitale vorm (min. 300 dpi,
2 MB) en een beschrijving van het ensemble te worden gestuurd naar
anmeldung@em2022.de.
о We willen graag deelnemen aan het galaconcert van Ernst Hutter & die Egerländer
Musikanten - Das Original op 27 mei 2022 en hebben ___ tickets nodig. We maken
de toegangsprijs van € 40, - per ticket over samen met het inschrijfgeld.

__________________, den

__________________, den

Voorzitter

Geleider:

www.em2022.de

