
DorpOp de
P

DOE MEE!
lanken

Fanfare “St. Jan”  
zangkoor Enjoy  
presenteren  

18 & 19 oktober 2013  
Dorp op de Planken 

  
Lees er alles over in deze  

folder en doe mee!

Ja, natuurlijk doe ik/wij mee aan 
“Dorp op de Planken” in Tungelroy. 
Middels dit formulier geef ik me op!

Naam (persoon, groep of vereni-
ging):
..........................................................
 
E-mailadres: 
..........................................................
 
Telefoonnummer:  
..........................................................
 
Ons idee is: 
..........................................................
..........................................................
.......................................................... 
..........................................................

Mail dit formulier naar info@fanfaresint-
jan.nl of naar info@zangkoorenjoy.nl 
Wij nemen dan zsm contact met u op! 



FANFARE ST. JAN EN ZANGKOOR ENJOY,  
BEIDEN UIT TUNGELROY, ORGANISEREN 
SAMEN EEN NIEUW EVENEMENT,  
“DORP OP DE PLANKEN!”  
DIT EVENEMENT VINDT PLAATS OP 18 
EN 19 OKTOBER 2013 EN IEDEREEN KAN 
MEEDOEN.  
 
De opzet
 
Misschien wil je meespelen in de fanfare of samen met 
zangkoor Enjoy een nummer mee zingen. Of hen instru-
mentaal begeleiden! Je kunt zelf een stuk aandragen of er 
kan in overleg een nummer worden gekozen. Het is zelfs 
mogelijk dat een stuk speciaal wordt gearrangeerd!

Wie kan zich inschrijven?
 
Iedereen die het leuk vindt om iets op ‘de planken’ te bren-
gen. Het kunnen mensen zijn die lang geleden een instru-
ment bespeelden, en dat voor een keer nieuw leven willen 
inblazen. Het kan iemand zijn die zingen gewoon leuk vindt. 
Het kan als solist of geïntegreerd in de fanfare of zangkoor. 
Maar het kan ook iets anders zijn; een circusact, een dans, 
een goochelshow een toneelstuk... Hier wordt dan een 
muziekarrangement bij gekozen om het geheel te begelei-
den. Ook verenigingen kunnen zich inschrijven. En het is 
voor jong en oud. Je kunt het zo gek niet bedenken of het 
is mogelijk!

Gezamelijk project
 
Als je wil meedoen, zal er vanaf maart af en toe 
samen gerepeteerd worden. Het is een gezamelijk 
project, waarbij plezier de boventoon mag voeren. 
Informatie of inschrijven kan per e-mail via info@
fanfaresintjan.nl of info@zangkoorenjoy.nl Contact-
personen zijn: Paul Lammeretz, Annelies Hermens, 
Marianne Hunnekens en Emmy Kollee. 

inschrijven?
 
De inschrijvingstermijn loopt tot en met zondag 17 
februari a.s. Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar 
info@fanfaresintjan.nl of info@zangkoorenjoy.nl met 
de gevraagde informatie die op het inschrijfformulier 
vermeld staat op de achterzijde van deze folder. Heeft 
u nog vragen?  Stel ze gerust of bel 0495-651934. 


