
Beste jongens en meisjes van groep 4 t/m 8

Stel je toch eens voor... je staat op het podium, het licht en de muziek gaan aan ....
Hier kan je bij zijn als je meedoet aan Zing, het songfestival van De Hunenborg.

Wanneer is het?
De voorrondes van Zing op zijn op woensdagavond 6 april en donderdagavond 7 april. Als je
je opgeeft wordt je ingedeeld op één van deze avonden.
Via de voorronde kun je je plaatsen voor de grote finale op woensdagavond 25 mei.

Hoe kan ik meedoen?
Je kan alleen meedoen of met z’n tweeën, je bent dan samen een duo. Je kiest een lied en
vult het inschrijfformulier in. Uiteraard moet je aan je ouders of verzorgers vragen of je mee
mag doen.
Let op! Het moet een lied zijn waar een karaokeversie van is (muziek zonder zang), die jij ons
kan aanleveren. Dit mag een mp3 zijn of een link naar Youtube.

Hoe kies ik mijn liedje?
Kies een lied dat bij je past. Houd je van een snel en stoer nummer of juist van een rustig
lied. Als je samen zingt kies dan een lied waar dit goed kan. Als je voor een Engelstalig lied
kiest, zorg er dan wel voor dat je deze goed kunt zingen.
Twijfel je? Vraag dan hulp van jouw ouders en/of jouw leerkracht.

Voor wanneer moet ik me opgeven?
Zorg ervoor dat het inschrijfformulier uiterlijk donderdag 24 maart hebt ingevuld.
Let op! Duo’s vullen samen één formulier in.

Klik op de link voor het opgaveformulier: https://forms.gle/uLzBz3GNm4hUggSv7

Wat gebeurt er na mijn opgave?
Vrijdag 25 maart ontvang je alle informatie die nodig is. Je hoort dan ook in welke voorronde
je zit en je ontvangt de kaarten voor je publiek. Per deelnemer krijg je ongeveer 5 kaarten.

We hopen dat jij ook mee gaat doen. Heb je vragen?  vraag het aan je leerkracht of aan
iemand die al eerder heeft meegedaan.

Meedoen is belangrijker dan winnen. Wie zin heeft in zingen kan nooit verliezen!

Groetjes en succes met oefenen,

Werkgroep Zing

https://forms.gle/uLzBz3GNm4hUggSv7

