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AANMELDINGSFORMULIER

CULTURELE MANIFESTATIE
ZONDAG 25 maart 2018
U wordt verzocht ervoor te zorgen dat dit aanmeldingsformulier

VÓÓR of ÓP 16 februari 2018 - PER POST
binnen is op het volgende adres:
Secretatiaat van de CuMa - Stichting ROOS, Brugstraat 63, 4701 LD Roosendaal.
Als u dit jaar niet met uw vereniging wilt deelnemen, verzoek ik u vriendelijk van dit formulier toch
deel 1: Uw gegevens in te vullen en per post aan het secretariaat (zie onderaan deze pagina) terug te
sturen. Hierbij is vooral ook uw e-mailadres en eventueel de naam van uw website belangrijk.

Deel 1 - Uw gegevens:
Naam vereniging

:

…………………………………………………………..…………………..

Correspondentieadres

:

……………………………………………………………………..………..

Postcode, Plaats

:

……………………………………………………………………………….

:

……………………………………………………………………………….

Adres binnen Rsd *

:

……………………………………………………………………………….

Telefoon

:

……………………………………………………………………………….

GSM

:

……………………………………………………………………………….

e-mail adres**)

:

……………………………………………………………………..………..

website:

:

……………………………………………………………………………...

Contactpersoon Cuma
)

)

*

**)

Nodig voor het eventueel bezorgen van informatie of andere stukken
Graag 1 mailadres voor alle correspondentie, zowel over programma als over het artikel in het boekje.

Deel 2 - Aanmelding voor optreden en/of gebruik kraampje:
O

Bovenvermelde vereniging wil graag met een optreden deelnemen aan de Culturele
Manifestatie 2018, Schouwburg De Kring te Roosendaal, op zondag 25 maart 2018.
e

- Gewenste tijd van optreden
(geen garantie)

:

1 voorkeur .........……… uur
e
2 voorkeur .........……… uur
O geen voorkeur

- Voorkeur zaal van optreden
(geen garantie)

:

O
O
O
O
O
O

)

*

grote zaal De Kring (vleugel beschikbaar)
kleine zaal De Kring (vleugel beschikbaar)
theatercafé De Kring
Rabobank Galerie
)
Tongerlohuys *
geen voorkeur

Aanmelding voor een optreden in het Tongerlohuys is onder voorbehoud van deelname van deze instantie
aan de CuMa. Wanneer u deze voorkeur opgeeft en het blijkt niet mogelijk te zijn zal er in overleg met u naar
een andere oplossing gezocht worden.

Secretariaat CuMa: Stichting ROOS, Brugstraat 63, 4701 LD Roosendaal tel: 0165 – 562347
e-mail: cuma@roospodium.nl
website: www.roospodium.nl
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Bij het optreden in de grote zaal, de kleine zaal of het theatercafé van De Kring kan gebruik gemaakt
worden van een aantal voorzieningen. Geef hieronder aan of u gebruik wil maken van:
- afspeelapparatuur
- microfoon
- praktikabels (podium-elementen)
- balletvloer
- vleugel (alleen in de zalen)

O

O ja
O ja
O ja
O ja
O ja

O nee
O nee
O nee
O nee
O nee

Bovenvermelde vereniging wil [ook] graag met een presentatie in een kraampje of een optreden
in de tuin van het Tongerlohuys of op het voorplein van De Kring deelnemen aan de Culturele
Manifestatie 2018.
Wegens brandveiligheidseisen is een beperkt aantal kramen beschikbaar. Verenigingen die
geen optreden kunnen verzorgen krijgen voorrang bij het toewijzen van de kraampjes.
- wil graag een kraampje
- wil graag op het voorplein optreden
- wil graag in de tuin van het Tongerlohuys

O ja
O ja
O ja

O nee
O nee
O nee

Deel 3 - Overige gegevens van belang bij het inplannen:
- De dirigent van onze vereniging is ook verbonden aan andere optredende verenigingen namelijk:
naam andere vereniging(en):

……….........................................................
....................................................................
....................................................................

- Er zijn leden die ook verbonden zijn aan andere optredende verenigingen, namelijk:
naam andere vereniging(en):

….….............................................................
.....................................................................
…………………………………………………..

- Eventueel andere zaken waar wij graag gebruik van willen maken (naast de hiervoor vermelde zaken):
……………………….....................................
………….......................................................
………….......................................................
)

- De vereniging levert tekst * voor het programmaboekje aan (max. een half A4-tje).

O ja O nee

)

* Wegens drukke werkzaamheden verzoek ik u vriendelijk tekst en logo’s tijdig, vóór 16 februari, als
Worddocument in een bijlage via e-mail aan te leveren. Het adres hiervoor is: cuma@roospodium.nl
Voor uw vereniging zijn aan het optreden in een van de zalen als ook voor de kraam in de foyer geen kosten
verbonden.

Handtekening:

…………………………………………………………..

Functie:

………………………………………..
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