Betreft: deelname Dickens Fair Bennekom 2021
Bennekom 28 mei 2021

Beste koren, koorleden en muziekgroepjes.
Nu alles erop wijst dat na de zomer de corona ellende voorbij is, is de
Dickensfaircommissie enthousiast begonnen met de voorbereidingen
van de Dickens Fair Bennekom 2021
Deze zal plaatsvinden op vrijdag 10 en zaterdag 11 december.
Als vanouds is jullie inbreng onmisbaar voor een geslaagde fair.
Graag horen wij of jullie in december weer van de partij zijn, dit
ondanks het feit dat jullie oefenperiode wellicht korter is dan
gebruikelijk.
Wij zijn blij dit evenement weer te kunnen organiseren en hopen op
een spoedige positieve reactie.

Met vriendelijke groet,
Ina Kruijt
Frans Postma
De Dickens Fair Bennekom vindt alleen plaats als er geen Corona
beperkende maatregelen vanuit de overheid gelden.

Richtlijnen voor een optreden tijdens de Dickens Fair
Bennekom op vr. 10 en za. 11 december 2021.
De Dickens Fair Bennekom in 2021 kan alleen doorgaan als de overheid
geen enkele beperking meer oplegt i.v.m. het Covidvirus
Om het evenement goed te laten verlopen hanteren wij de volgende richtlijnen.
Plaatsen van optredens:
De “Oude Kerk” in de Dorpsstraat.
De Muziektent op het Van Slootenplein.
De PLUS tent in de Dorpsstraat ( plaats nader te bepalen )
Oude Kerk
Een optreden in de kerk geschiedt door middel van loting door het bestuur van de Dickens Fair.
U kunt op uw aanmeldingsformulier aangeven of u daarvoor in aanmerking wilt komen.
De Oude kerk is open op vrijdag van 17.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur.
Ingang voor de Oude kerk is via Het Kerkheem gelegen aan het daarnaast gelegen Marktplein..
Daar bestaat de mogelijkheid om in te zingen zonder piano.
Er staat wel een piano in de Oude kerk, en een geluid installatie is aanwezig
De tijd voor een optreden in de Oude kerk is in principe 30 minuten.

Muziektent. Hier is een digitale piano en een geluidstechnicus aanwezig.
PLUS tent. Hier is een keyboard aanwezig en een geluidstechnicus.
Duur van alle optredens elders is 45 minuten inclusief opbouwen en afbreken instrumenten

Voor een optreden tijdens de Dickens Fair Bennekmo ontvangt u een eenmalige vergoeding
van € 100.Wij gaan ervan uit dat iedereen zich aan bovengenoemde richtlijnen en tijden houdt!

De kleding is net zoals voorgaande jaren, oud, versleten, donkergekleurd met das, sjaal, hoed of pet.
Investeren in dure kleding is niet nodig!!!
Inschrijven kan via www.dickensfairbennekom.nl tot 1 oktober 2021 .
Voor half november ontvangt u het conceptprogramma.
De organisatie behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren.
info@dickensfairbennekom.nl
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