Aanmelding workshop Biezenmortel 21-23 april 2023
Aanmelden alleen mogelijk voor leden van de SVN en buitenlandse zusterverenigingen. Als u nog geen lid bent, kunt u zich aanmelden door het vakje
daarvoor aan te kruisen. Als u in het buitenland woont, kunt u ook aankruisen dat u al lid bent van de nationale Suzukivereniging in het land waar u
woont.

ik meld mij hierbij tevens tot wederopzegging aan
X
als lid van de SVN (€15/jaar)

Bij elk item staan de tarieven EB (Early Bird, tot 31 dec.) en
norm (normaal: na 1 jan.) vermeld.
Vul zelf de bedragen in (grijze vakken) en tel op tot het
totaalbedrag rechts onderaan.

ik verklaar lid te zijn van de nationale SuzukiX
vereniging in mijn woonland

Algemene gegevens

Kinderen

aanhef

1

voornaam-tv-achtern.

EB /
norm

naam

€100/
€110

neemt deel aan
X
lesprogramma

straat-huisnr-toev.

geb.datum

€45 /
€50

X
Pre-Twinkle

postcode-plaats

instrument

€30 /
€35

Masterclass
X

land

NL

docent

telefoon

laatst gespeelde stuk

Wil solo spelen op het

X
soloconcert op zaterdag
(stuur een video in aan
biezenmortel@suzukimuziek.nl)

tel. mobiel

2

e-mail

naam

€90 /
€100

X
lesprogramma

geb.datum

€45 /
€50

X
Pre-Twinkle

instrument

€30 /
€35

X
Masterclass

Accommodatie
Let op!
1) Het is niet mogelijk om alleen in te schrijven voor lessen. Accommodatie is verplicht.
2) Als er geen volwassene meegaat, geeft u met deze aanmelding (het inzenden van
dit formulier) uw kinderen toestemming om zonder toezicht op een kamer te slapen.
Arrangement houdt in: 2
overnachtingen, diner op vr
en za, ontbijt en lunch op za
en zo, onbeperkt koffie en
thee
idem als volwassenen, echter
zonder arrangement koffie/thee
idem als volwassenen, echter
zonder arrangement koffie/thee

€165 /
€175

docent

aantal volw.

1

€160 /
€170

0

€115 /
€125

0

3

plaatsingswens kamer (met wie op kamer?)

naam
geb.datum
instrument

aantal veganisten

aantal vegetariërs

(stuur een video in aan
biezenmortel@suzukimuziek.nl)

laatst gespeelde stuk

kinderen t/m 7jr

Als u hier niets invult, worden alle personen op dit aanmeldingsformulier op één kamer
geplaatst, zonder anderen erbij.

0

Wil solo spelen op het

X
soloconcert op zaterdag

€165

kinderen vanaf 8 jr

0

€80 /
€90

deel aan
Xneemt
lesprogramma

€45 /
€50

XPre-Twinkle

€30 /
€35

XMasterclass

docent

Wil solo spelen op het

X
soloconcert op zaterdag
(stuur een video in aan
biezenmortel@suzukimuziek.nl)

laatst gespeelde stuk

overige dieetwensen / allergieën

Docent

Diversen
foto/video
OK
X

neemt deel aan

Hiermee gaat u akkoord met het maken van foto's en video's,
door de SVN eventueel ook op een website te gebruiken.
(NB materiaal wordt nimmer aan derden verstrekt)
Als u dit niet wilt, streep dit dan door.

instrument

€55 /
€60

observeert

Xlessen

Geef hier aan of u kunt en wilt helpen met bijv. ontvangst/receptie, bardiensten etc.
(geef ook uw evt. voorkeur aan)

wil helpen

Svp hier ondertekenen en inzenden aan handtekening
Suzuki Biezenmortel / Monique Dowgwillo,
Sarphatistraat 163-III, 1018 GD Amsterdam.
Of mail een scan aan biezenmortel@suzukimuziek.nl.

totaalbedrag
€165

