APPLICATION FORM - INSCHRIJVINGSFORMULIER
International percussion ¡YOUTH! Competition Belgium Live 2022
Internationale percussiewedstrijd voor de ¡JEUGD! België Live 2022
Application deadline May 1st, 2022 - deadline inschrijving 1 mei 2022
To complete your registration it will be requested to fill in all needed information (in capital letters).
Het is vereist alle informatie in te vullen om uw inschrijving te vervolledigen (in hoofdletters).
Given or First name 1 (solo):

Surname, Last- or Family name 1 (solo):

Voornaam (solo):

Familienaam (solo):

Given or First name 2 (duo):

Surname, Last- or Family name 2 (duo):

Voornaam 2 (duo):

Familienaam 2 (duo):

Date of Birth 1 (day-month-year):

Nationality 1:

Geboortedatum 1 (dag-maand-jaar):

Nationaliteit 1:

Date of Birth 2 (day-month-year):

Nationality 2:

Geboortedatum 2 (dag-maand-jaar):

Nationaliteit 2:

Contact E-mail:

Phone:_______________________________

Contact E-mail:

Tel:

Contact Address:

Contact Adres:
Name & E-mail of present teacher:

Naam en E-mail van huidige leraar:
Rhythmic - category A (solo):

DRUMS

SNARE

Ritmisch - categorie A (solo):

DRUMS

KL.TROMMEL

X indicate your choice of category

Keyboard - category A (solo):

MARIMBA

VIBES

XYLOPHONE

Melodisch - categorie A (solo):

MARIMBA

VIBRAFOON

XYLOFOON

Rhythmic - category B (solo):

DRUMS

SNARE

Ritmisch - categorie B (solo):

DRUMSET

KL.TROMMEL

Keyboard - category B (solo):

MARIMBA

VIBES

XYLOPHONE

Melodisch - categorie B (solo):

MARIMBA

VIBRAFOON

XYLOFOON

Keyboard - category A & B (duo):

MARIMBA

VIBES

Melodisch - categorie A & B (duo):

MARIMBA

VIBRAFOON

XYLOPHONE

XYLOFOON

*YES, I agree to send in the application form before May 1st, 2022 and to transfer, after confirmation of my application, the nonrefundable application fee of 100 EURO net (excluding the bank transfer cost). I understand that the application need to be paid before
the deadline of June 1st, 2022, to valid my participation. The registration number which will be informed after receival of your application need to be
indicated on the bank description, all documents and by further communication

*JA, ik ga akkoord om het inschrijvingsformulier in te zenden voor de deadline van 1 mei 2022, en na bevestiging van mijn inschrijving, het niet terug
betaalbare inschrijvingsbedrag van 100 EURO netto te storten. Ik begrijp dat het inschrijvingsgeld betaald moet worden voor de deadline van 1 juni
2022, om mijn deelname te garanderen. Het inschrijvingsnummer dat meegedeeld wordt na ontvangst van uw inschrijvingsformulier moet worden
vermeld bij overschrijving, op alle documenten en bij verdere communicatie.

*YES, I understand I will have to send the public YouTube video-link with my performances before the deadline of August 1st,
2022.

*JA, ik begrijp dat ik de YouTube video link met mijn uitvoeringen moet inzenden voor de deadline van 1 augustus 2022.

*YES, I agree to respect the rules of the competition and to give permission to use all recorded materials of the performances
for further streaming and promotion.

*JA, ik ga akkoord om de regels van de wedstrijd te respecteren en toestemming te geven om alle opnames van uitvoeringen te gebruiken voor
streaming en promotie.
It is required to inform us any changes of your contact address and/or E-mail address.

Het is verzocht om gewijzigde contactgegevens steeds te melden.
*Signature & Name:

*Handtekening & Naam:

* For candidates under the age of 18, a signature of the parents is required.
* Voor minderjarigen onder de 18 jaar is een handtekening van de ouders vereist.

Organization: Marimba-projects vzw, E-mail: secretariat-competition@telenet.be, www.marimbacompetition.com

