Voorwaarden zingen in de kerk
Dit moet u weten als u een concert organiseert met Zingen in de Kerk.
Organiseert u een concert met Zingen in de Kerk? Fijn! We zien ernaar uit om
samen te werken. Graag laten we u weten wat onze voorwaarden zijn. Zo
voorkomen we eventuele onduidelijkheden op een later moment.

Zingen in de Kerk neemt de volledige kosten van de boeking van een artiest voor
haar rekening mits er voldaan wordt aan de onderstaande voorwaarden:
• De kerk stelt haar gebouw en hulp kosteloos beschikbaar, evenals de
beschikbare techniek. Daarnaast voorziet zij de artiest en eventuele
crew van koffie, thee, frisdrank en voorafgaand aan het concert van
een goede maaltijd.
• Tijdens het concert zal er een presentatiemoment zijn over het
goede doel met aansluitend een collecte. Tijdens het concert kan er
niet voor andere doelen of projecten gecollecteerd worden.
• Voorafgaand aan het concert, na afloop en in de pauze is er hulp
nodig van minimaal twee personen t.b.v. het uitdelen van pennen
en machtigingskaarten bij binnenkomst van het publiek en het
bemannen van de stand.
• De organiserende kerk zet zich maximaal in om bezoekers te
werven. Zingen in de Kerk stelt promotiemateriaal beschikbaar aan
de organiserende kerk.
• Als er tot twee weken voorafgaand aan het concert minder dan
dertig kaarten zijn gereserveerd, behoudt Zingen in de Kerk zich het
recht voor om het concert te annuleren.
• Tickets zijn te bestellen via zingenindekerk.nl voor slechts € 2,50.
Door het invullen en mailen van het aanvraagformulier van de door u gekozen
artiest gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Lees hieronder verder

Uw concert gaat samen met Passionwake.
Kosten
Om Passionwake te kunnen organiseren wordt het basispakket kosteloos naar uw
kerk of naar een locatie in het centrum van uw woonplaats gebracht, waar u
Passionwake gaat organiseren.
Wat zit er in het basispakket?
• Een kruis van 2 x 4 meter met daarin neonverlichting.
• #ikbenervoorjou BORD: Een groot bord van 2 x 1 meter
• Twee bouwlampen om de materialen verder uit te lichten.
• Schragen waar het kruis op komt te liggen.
• Een tekst die u zelf print om bij de waxinelichtjes te plaatsen.
• Kant-en-klare berichten voor in de lokale media, kerkblad of nieuwsbrief.
• Een tekst die u zelf print om bij het #ikbenervoorjou BORD te plaatsen.
• Een tekst die u zelf print om bij de #ikbenervoorjou KAARTEN te plaatsen.
• Kant-en-klare berichten voor in de lokale media, kerkblad of nieuwsbrief.

We brengen het basispakket om 11.00 uur naar u toe, zodat uw activiteiten vanaf
12.00 uur kunnen beginnen. ’s Avonds na afloop van het concert nemen wij het
basispakket weer mee terug.
Waar zorgt u zelf voor?
• Een stroompunt en een geaarde verlengkabel voor het kruis.
• Een vrije buitenruimte waar het kruis, de borden en tafels geplaatst
kunnen worden.
• Een vergunning van uw gemeente als u het kruis op een locatie in het
centrum gaat plaatsen.
• Minimaal 4 gastheren en/of gastvrouwen die bij het kruis aanwezig zijn.
• 500 Waxinelichtjes werkend op een batterij die bezoekers op het kruis
kunnen plaatsen.
• 500 #ikbenervoorjou KAARTEN. Deze kunt u bestellen op
www.webwinkel.pkn.nl
• Markeerstiften om hartenkreten/wensen op het #ikbenervoorjou BORD te
schrijven.

