
VRAGENLIJST JEUGDPRONKZITTING 2020 
 

 

Veel succes met oefenen! 
We zien jullie graag op 22 februari bij de generale repetitie. 

Dit formulier (digitaal) inleveren vóór zaterdag 8 februari bij jeugdpronkzittingboxmeer@gmail.com 

Artiestennaam:  

Titel van het nummer:  

Voor- en achternaam 
van de optredende 
kinderen: 

 

 

 

 

 

De volgende kinderen 
dansen ook in een grote 
dansgroep: 

 

 

 

 

 

Zij dansen in de 
volgende 
dansgroep(en): 

 

 

 

Duur van het nummer 
(zo precies mogelijk) 

………. min. …….. sec. 

Wat laat je zien: dans / playback / live zingen / buut / iets anders, nl.*: 

Gebruik je een USB? Ja / nee* 

Gebruik je echt 
werkende microfoons? 

Ja / nee* 

Willen jullie bij het aan- 
en aftreden van het 
podium muzikaal 
begeleid worden? 

Ja / nee* 

Wat moet er op het 
podium staan als je 
begint met optreden 
(bijv. tafel, stoel, dingen 
die je zelf mee brengt): 

 
 
 
Maak evt. op een apart vel een plattegrond van het podium zoals het er uit moet zien tijdens je 
optreden. Teken daarop wat waar moet komen staan. Denk daarbij ook aan de microfoons. 

Korte omschrijving van 
het nummer: 

 

Naam begeleider(s)  

 

 

Emailadres begeleider  

Telefoonnummer 
begeleider 

 

Aanvullingen, 
opmerkingen? 

 

Generale repetitie  Wil je gebruik maken van de generale repetitie op 22 februari       ja/ nee 

mailto:jeugdpronkzittingboxmeer@gmail.com


 

inschrijfformulier 
Jeugdpronkzitting 2.0  2020 

 
Beste deelnemer van de Jeugdpronkzitting 2.0 2020, 
 
Wat leuk dat je mee wilt doen met de Jeugdpronkzitting 2.0  2020!!! De Jeugdpronkzitting zal dit jaar gehouden 
worden op zaterdag 22 februari in de tent bij Riche. 
Om alles goed te kunnen organiseren, willen we aan je vragen om de vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen 
en voor zaterdag 8 februari terug te sturen naar jeugdpronkzittingboxmeer@gmail.com. Zorg ervoor dat de 
vragenlijst op tijd binnen is, want alles wat later binnenkomt, kunnen we niet meer inplannen.  
Wees er op tijd bij, want VOL = VOL! 
 
Er zijn bekers te winnen voor de 3 beste acts. 
Tijdens de optredens door is er tijd om te hossen en te feesten. 
 
Afspraken: 

- Je act duurt maximaal 5 á 10 minuten 
- Je doet maar aan één act mee, behalve als je in een grote dansgroep mee doet (dan mag je de dans doen 

én nog een andere act) 
- Bij elke artiest/groep hoort een begeleider die 18 jaar of ouder is (bijv. je vader, moeder, leerkracht, 

tante, dans juf, enz.).  
- Alle spullen die je nodig hebt voor je act verzorg je zelf en neem je zelf mee. 

 
Generale repetitie: 

- Dit jaar is er géén generale repetitie, de zaterdag voor de carnaval 
- Mensen die dit willen kunnen zaterdagochtend tussen 10.00 – 12.00 uur repeteren op het grote podium 

in de tent. Op het inschrijfformulier aangeven of je hier gebruik van wilt maken. 
- Een week voor de carnaval, donderdag 13 februari, kunnen de toegangsbandjes, voor de 

artiestenruimte, opgehaald worden bij Conny vanden Brand (Zwaluw 18).  Deze bandjes moet je op 
zaterdag 22 februari om hebben, zodat wij weten dat jij in de artiestenruimte mag 

- Donderdag 13 februari mag je ook een USB-stick (als je die nodig hebt) bij ons achter laten, zodat wij er 
voor kunnen zorgen dat alles op tijd naar de DJ kan. Het is belangrijk om geen andere bestanden op de 
USB-stick te hebben. Geef het bestand de artiestennaam. USB stick a.u.b. voorzien van een naamlabel. 

- Je kunt de USB-stick weer bij de organisatie ophalen na de Jeugdpronkzitting als alle optredens zijn 
geweest. 

 
Dus, zet in je agenda:  
Vóór 8 februari: aanmelden Jeugdpronkzitting 
13 februari: ophalen bandjes en eventueel afgeven USB stick bij Zwaluw 18 (Conny van den Brand) 
22 februari: generale repetitie tussen 10.00 – 12.00 uur (schema volgt na 8 februari) 
22 februari: Jeugdpronkzitting 2.0 2020 
 
 
Veel succes met de voorbereidingen, tot 22 februari!! 
 
Jeugdpronkzitting BCV de Geitenbok 
Thomas, Monique, Sandra, Karin en Conny. 
 
 
Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie m.b.t. het evenement Jeugdpronkzitting 2020 en voor een oproep 

om deel te nemen aan de jeugdpronkzitting 2021. Daarnaast worden er tijdens de jeugdpronkzitting foto’s en video’s 

gemaakt welke voor BCV doeleinde gebruikt mogen worden/ gepubliceerd kunnen worden. Mocht u hier bezwaar tegen 

hebben kunt u dit te kennen geven via jeugdpronkzittingboxmeer@gmail.com 
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