Informatie en Kennismaking
Welkom bij Elstars MuziekTheater
Leuk dat je een repetitie komt bijwonen. We gaan ervan uit dat je net zo veel plezier beleeft aan zang en
theater als onze leden. De Elstars bestaat sinds 1999 en telt ca. 50 leden . Inmiddels hebben we een aardig
repertoire opgebouwd en al vele concerten gegeven en producties opgevoerd. Onze laatste twee producties
waren “Showboat” in 2012 en in 2014 “The Pajama Game”. O.l.v. onze dirigent Hans van Bergen wordt
enthousiast gewerkt. Schuif aan en doe mee! Mogelijk bevalt onze vereniging en de sfeer je zodanig, dat je
besluit lid te worden. Veel plezier vanavond en hopelijk tot volgende week.

Introductie & kennismaking vandaag
 Wij repeteren elke dinsdag in Twentietoe en beginnen om 20.00 uur
(tenzij anders wordt aangegeven).
 Een van onze leden begeleidt je vanavond tijdens de repetitie.
 Je wordt voorgesteld aan de dirigent en geïntroduceerd binnen je
stemgroep
 Rond 21.15 uur pauzeren we even en gaan daarna door tot ca. 22.30
uur.
 Na afloop is er nog een gezellig samenzijn (nazit) in het theatercafé.

Hoe gaat het nu verder de volgende week?
Hopelijk vind je de eerste repetitie prettig en voldoet onze vereniging aan je
verwachtingen. Om deze eerste indruk verder te versterken bieden we je nog twee introductierepetities aan.
Ook krijg je een stemtest om te bepalen in welke stemgroep jij het beste past. We geven je alle tijd om te
wennen. Heb je nog vragen of zijn er onduidelijkheden, informeer gerust bij jouw begeleider. Je bent, wat ons
betreft, aanstaande dinsdagavond opnieuw welkom bij onze repetitie!

De introductieperiode van drie repetities is voorbij.
Als je binnen onze vereniging gevonden hebt wat je zocht- en dat hopen wij natuurlijk van harte- dan kom je
naar de vierde repetitie. In de pauze is er gelegenheid tot aanmelding van je lidmaatschap bij onze secretaris
Mark van Groenesteijn. Het aanmeldingsformulier is bijgevoegd. (bijlage 2) Bovendien tref je informatie aan
over de contributie en andere wetenswaardigheden (bijlage 1). De statuten en huishoudelijk reglement kan je
vinden op onze website www.elstars.nl
Koorindeling/stemgroepen
Ons koor is ingedeeld in:
Sopranen 1
Sopranen 2
Alten
Tenoren
Baritons
Bassen

Bestuursleden de Elstars
Het bestuur bestaat uit 7 leden:
Voorzitter: Bianca Maasbach
Secretaris: Mark van Groenesteijn
Penningmeester: Ellen Wijnand
Artistiek manager: Jet van Alst
Facilitair Manager: Kitty de Ronde
Algemeen lid: René Oosterling
PR en sponsoring: Marjan Bonouvrié

tel. 06-20677362
tel. 06-23018096
tel. 0182-350770
tel. 06-52093634
tel. 06-12223133
tel. 06-44798324
tel. 06-27564690

Bijlage 1
Informatie over contributie en lidmaatschap
De contributie voor het lidmaatschap bedraagt €252,- op jaarbasis. (12 x €21.00). Je mag dit voldoen in
maandelijkse termijnen ad €21.00. Tijdens de vakantiestop is contributie verplicht. Onze penningmeester Ellen
Wijnand stelt het op prijs dat je tijdig (vooraf) de contributie overmaakt op onderstaand bankrekeningnummer.
Daarnaast vragen wij een vrijwillige bijdrage van €4.50 per maand, te voldoen aan de Stichting Vrienden van de
Elstars. De bijdrage mag je ook in één keer voldoen. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij
de secretaris, met een opzegtermijn van één maand.

Betaalopdracht voor je contributie.
De contributie van je lidmaatschap gaat in op de eerste van de maand, volgend op je inschrijving als lid. Om
administratieve rompslomp te beperken, verzoeken wij je de maandelijkse contributie ad €21.00
“automatisch” over te maken op onze verenigingsrekening. Hiertoe verstrek je jouw bank/giro een periodieke
betaalopdracht. Bij beëindiging van je lidmaatschap trek je de opdracht weer in. Het betreft hier dus géén
automatische incasso! Mocht je vragen hebben over contributie, afdracht of vrijwillige bijdrage, neem dan
contact op met Ellen Wijnand (penningmeester)

Bankrekening voor afdracht contributie en vrijwillige bijdrage.
Je maakt de contributie en de vrijwillige bijdrage over op rekening van:








Elstars MuziekTheater Tiel (contributie)
Bankrekeningnummer: NL43 SNSB 08612.71.599
Kenmerk: je naam + bedrag + maandtermijn(en)
Stichting vrienden van de Elstars (vrijwillige bijdrage)
Bankrekeningnummer: NL93 SNSB 09357.57.775
Kenmerk: je naam + bedrag + maandtermijn(en)

Nog wat aanvullende algemene informatie.
 Als je door ziekte of om dringende redenen een repetitie niet kan bijwonen, s.v.p. afmelden
bij Mark van Groenesteijn. (06-23018096)

 Vóór aanvang van de repetities dien je de presentielijst te tekenen.
 Ons koor maakt gebruik van een grijze muziek map bij optredens, deze krijg je van de






vereniging.
Partituren worden uitgereikt door Jacqueline van Randeraad. (muziekbibliotheek)
Op repetities heb je altijd de muziekmap, een potlood en een gum bij je.
Direct na de repetitie volgen de huishoudelijke mededelingen.
Bij concerten geldt een uniforme kleurcode voor kleding. (info Paula van Koll).
Consumpties zijn voor eigen rekening.

Correspondentieadres en verenigingsgegevens





Secretariaat Elstars MuziekTheater. Correspondentieadres: Postbus 85, 4000 AB Tiel.
SNS-Bank rekeningnummer: 86.12.71.599
Inschrijving K.v.K Tiel. Inschrijfnummer: 11045361 / Lid B.O.O.G
Repetitielocatie: ‘Twentietoe’. Beethovenlaan 22, Tiel. Tel: 0344-616151

Bijlage 2

Aanmeldingsformulier
Procedure voor aanmelding als lid van de Elstars.
Onze vereniging voert een ledenadministratie. Daarnaast willen wij graag van je weten wat je muzikaal in huis hebt en of je
mogelijk toneelervaring hebt. Aansluitend zal de dirigent een stemtest afnemen. De stemtest kan bepalend zijn voor het
wel of niet toekennen van het lidmaatschap maar het is vooral noodzakelijk om te voorkomen dat je in de verkeerde
stemgroep plaatsneemt.

Persoonlijke gegevens en privacy zijn gewaarborgd.
Onze ledenadministratie en alle andere vormen van registratie of vertrouwelijke informatie (o.a. de stemtest) vallen onder
de werking van de Wet Persoonsregistratie. Om alles in goede banen te leiden, het verzoek om onderstaande vragen en
gegevens in te vullen en het formulier te ondertekenen. Leden en personen die deelnemen aan producties van de Elstars
gaan akkoord met verspreiding van beeld- geluids- of videomateriaal in de media. Alle materiaal is eigendom van de Elstars.

Mark van Groenesteijn, secretaris.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Inschrijfdatum lidmaatschap
Voorletters / Achternaam
Voornaam
Geboortedatum
Adres
Postcode & woonplaats
Telefoonnr. / Mobiel nr.
E-mailadres
Bank- of gironummer
Koor- of solistenervaring?

11.
12.
13.
14.

Toneel- of acteerervaring?
Zangles of stemvorming gehad?
Heb je kennis van partituren/noten lezen?
Welke zangstem heb je? Sopraan O
Alt O

………..-…………-20………

Man O Vrouw O

Koor: Nee O
Solist: Nee O
Nee O
Nee O
Nee O
Tenor O
Bas O

Ja O
Ja O
Ja O
Ja O
Ja O
Bariton O

Redelijk O
Beetje O
Weet niet O

Ruimte voor toelichting

Ondertekening voor aanmelding als lid van de Elstars
Ik meld mij aan als lid van Elstars MuziekTheater en ga akkoord met de contributie van €21,00 per maand.
Datum: ……………………………………..

Handtekening:…………………………………

Dit formulier inleveren bij Mark van Groenesteijn

