
ZIN IN EEN MUZIKALE BLIND DATE?
SCHRIJF JE 

DAN IN VOOR
LOTING SAMENSTELLING BANDS OP 27 MAART 2022 
OM 15 UUR EN MET OPTREDEN VAN THE IMPULSE

FINALE OP 4 SEPTEMBER 2022
 ALLE MUZIKANTEN WELKOM: GITARISTEN, BASSISTEN, DRUMMERS, 

BLAZERS, TOETSENISTEN, STRIJKERS, ZANGERS ENZ...

INFO & INSCHRIJVEN TOT 22 MAART 2022 OP:
      BANDDATE KNESSELARE OF VIA WWW.CAFELITANIE.COM

OF MET FORMULIER OP OMZIJDE
BANDDATE is een muzikaal avontuur dat om de twee jaar georganiseerd wordt voor zowel 
beginnende muzikanten als anciens die op zoek zijn naar nieuwe contacten en hun ervaring 
willen delen met nieuwkomers of geroutineerden.

•  De ingeschreven muzikanten worden op zondag 27 maart 2022 om 15 uur verwacht in De Litanie  
 in Knesselare voor de loting van de bands. Opgelet: als er teveel kandidaten zijn voor 
 een bepaalde discipline, krijgen de eerst ingeschrevenen voorrang: snel zijn dus!
• Bij die loting worden het thema en de opdracht(en) bekend gemaakt en vanaf dan is 
 het aan jullie om samen naar hartenlust te improviseren, te repeteren en je te amuseren...
• Een kleine 5 maand later, op zondag 4 september 2022, zien we elkaar terug in Knesselare
  voor de finale op een groot podium, met professionele PA, een heel erg levendig publiek 
 en een vakbekwame jury.
• Hou er rekening mee dat het mogelijk is dat je regelmatig in Knesselare moet repeteren.

Er zijn uiteraard de eeuwige roem en glorie, de jury- en de publieksprijs, maar het is iedereen 
vooral om het muzikaal plezier te doen... en je weet maar nooit dat jouw band een langer leven 
beschoren is, sommige banddate-groepen van vroeger bestaan nu nog steeds. De muzikanten 
spelen onbezoldigd (de organisatoren trouwens ook), maar we zorgen uiteraard voor de natjes 
& droogjes en een mooi aandenken. De winnaars ontvangen een prijs en mogen met hun band-
date-groep optreden op een aantal podia in de streek. Inschrijvingsformulier: zie omzijde.



Datum   (De eerst ingeschrevenen krijgen voorrang dus snel zijn!)

Tijdstip  

Jouw persoonlijke gegevens:

Voornaam 

Familienaam 

Straat      Huisnummer/bus 

Gemeente     Postcode 

Gsm-nummer 

E-mailadres 

Muziekdisciplines:  (Opgelet: op sommige disciplines staat een ‘numerus clausus’)

Geef hier de muziekdiscipline op (zang, gitaar…) waarin je wenst deel 
te nemen aan BANDDATE. Je kan meerdere disciplines opgeven; 
er wordt echter slechts 1 discipline weerhouden dus geef je disciplines op 
in volgorde van je voorkeur. Geef ook aan hoeveel ervaring je hebt 
per discipline en vul de andere vragen in.

Discipline(s) (in volgorde van voorkeur) 

Ervaring per discipline: weinig, gemiddeld, veel 

Podiumervaring: geen, weinig, gemiddeld, veel 

Muziekschool/muziekopleiding: neen of ja, wat? 

Speel je nu in een groep: neen of ja, welke? 

Maak je deel uit van een sectie die samen wenst in te schrijven 
(vb. groep van 3 blazers, percussiegroep, koor,...)?  
Vul dan hier de contactgegevens in van de andere groepsleden aub.

              Naam                      Gsm-nummer  E-mailadres

Beschik je over een repetitieruimte?  O Ja  O Neen

Ben je bereid in Knesselare te repeteren?  O Ja  O Neen

Dit formulier afgeven in BISTRO DE LITANIE, De Plaats 15 te Knesselare.
 


