Informatie en aanvraagformulier: Gerald Troost (Alles Nieuw)
Retourneren naar: info@zingenindekerk.nl
Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor een concert met Gerald Troost in uw kerk. Na ontvangst van uw aanvraag
krijgt u binnen twee weken van ons bericht over de mogelijkheden.
Algemene informatie over Zingen in de Kerk
Met Zingen in de Kerk organiseren we activiteiten voor jong en oud. Kerken kunnen een concert of activiteit aanvragen om in
de eigen kerk te organiseren of deels laten sponsoren. Hieraan zijn voor de betreffende kerk geen kosten verbonden.
Uiteraard wel een aantal voorwaarden, want we organiseren deze projecten om fondsen te werven voor het goede doel.
Meer informatie over deze projecten vindt u op de website van Kerk in Actie, Jop en Missionair Werk.
Vooraf wijzen wij u op belangrijke randvoorwaarden die van toepassing zijn om eventuele onduidelijkheden in een latere fase
te voorkomen.
Samenwerking met Zingen in de Kerk
● Zingen in de Kerk neemt de volledige kosten van deze boeking voor haar rekening mits er voldaan wordt aan de
onderstaande randvoorwaarden:
● De kerk stelt haar gebouw en hulp kosteloos beschikbaar evenals de beschikbare techniek en indien nodig
gebruik van piano en orgel. Daarnaast voor technici, groep en artiest het nodige aan koffie, thee, frisdrank en
voorafgaand aan het concert een voedzame maaltijd.
● Voorafgaand en tijdens het concert is hulp nodig van minimaal twee personen t.b.v. het uitdelen van pennen en
machtigingskaarten bij binnenkomst van het publiek en bij de collecte tijdens het programma.
● De toegangsprijs voor dit concert bedraagt €10,00, waarbij de kaartverkoop verloopt via
www.zingenindekerk.nl. D
 e inkomsten uit kaartverkoop zijn bestemd voor het goede doel en worden
toegevoegd aan het doel waarvoor wordt gecollecteerd.
● Wanneer tot twee weken voorafgaand aan het concert er minder dan 100 kaarten zijn gereserveerd behoudt
Zingen in de Kerk zich het recht voor zich uit het concert terug te trekken. De kerk kan in dat geval besluiten
zelfstandig door te gaan (en daarmee ook de kosten voor de groep/artiest voor haar rekening te nemen) dan
wel besluiten het concert te annuleren.
● De organiserende kerk zet zich maximaal in om promotie en werving van bezoekers te werven.
● Tijdens het opbouwen en afbreken levert de kerk 2 personen om mee te helpen.
● Tijdens het concert zal er een kort presentatiemoment zijn over het goede doel met aansluitend een collecte.
Tijdens het concert kan er niet voor andere doelen of projecten gecollecteerd worden.
● Kerk in Actie stelt posters, persbericht, facebookbanner en flyers beschikbaar aan de organiserende kerk om
hiermee lokaal promotie te ondernemen.
Over het concert CD Tour Alles Nieuw
In de bekende muziekstad Nashville (USA) heeft Gerald een reeks nieuwe nummers opgenomen. Samen met Amerikaanse
topmuzikanten is gewerkt aan een nieuwe sound. Inhoudelijk heeft Gerald zich laten inspireren door de vragen en reacties
die hij mocht ontvangen van luisteraars. Opvallende liedjes zijn het vrolijke en energieke ‘Machtig strijder’ en het
aanmoedigende lied ‘Ook dit gaat weer voorbij’. In het gevoelige lied ‘Bent U mij vergeten’ lijkt ook Psalm 13 door te klinken.

In de maanden oktober t/m februari is Gerald beschikbaar om zijn nieuwe werk in jouw kerk te presenteren.
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Over Zingen in de Kerk
In 2015 is het initiatief ontstaan om vanuit de Protestantse Kerk in Nederland in samenwerking met Kerk in Actie te starten
met Zingenindekerk.nl. Dit platform geeft kerken de mogelijkheid om concerten en voorstellingen te organiseren met diverse
christelijke muzikanten, bands, koren, orkesten en theatergroepen. Zingen in de Kerk heeft geen winstoogmerk en vraagt ook
geen reserveringskosten voor de kaartverkoop van de diverse concerten en voorstellingen.
Organisatorische informatie
Bij toewijzing van uw aanvraag volgt een uitgebreide informatiebrief met daarin meer informatie over de tijdsplanning,
opbouw techniek en overige bijzonderheden die van belang zijn.

Concert-aanvraag CD Tour Gerald Troost
Datumplanning
Geef uw voorkeursdatum/data aan:

Locatie
Volledige naam van uw kerk
Bezoekadres, postcode, plaats
Website
Aantal beschikbare zitplaatsen
Foto’s

.

Contactinformatie aanvrager
Naam algemeen coördinator
Adres
Email
Telefoonnummer
Overig
Is het BHV aanwezig?
Zijn er eventuele beperkingen voor het
laden en lossen van de goederen?
Ruimte voor eventuele vragen/opmerkingen
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