
 

 

 

 

 

Hallaar, januari 2020. 

Beste Jeugdmuzikant, 

 

Vooreerst een gelukkig en muzikaal 2020 toegewenst vanwege de ganse 

fanfaregroep uit Hallaar! 

Ook dit jaar weer organiseren wij een jeugdplay-in in het Montfort- 

college te Rotselaar. De play-in is voor fanfaremuzikanten, dus 

enkel voor instrumenten die in een fanfare spelen. Ook 

beginnertjes krijgen de nodige aandacht en zijn welkom in ons 

‘klein orkest’. 

Het thema is dit jaar “Spelenderwijs”, dus je mag al je lievelings-

gezelschapsspellen al klaar leggen. 

 

Hier de juiste gegevens : 

 Wanneer : 15 - 16 – 17 april 2020. Start om 9u00. 

 Waar : Montfortcollege, Aarschotse steenweg 39 te 3110 Rotselaar 

 Verblijf : afzonderlijke slaapkamers, concertzaal voor 350 

personen, 2 voetbalvelden, basketterreinen, volleyvelden, 

badmintonterreinen, tennisveld, ping- pongtafels, biljart, grote 

visvijver, groene omgeving … 

 Kostprijs : € 95,00 voor 3 dagen muziekopleiding door professionele 

dirigenten (Bert Van Thienen, Lorenz Havermans, Patrick Verhaegen, Sofie 

Van Rompaey, Lore Vertommen), 3 maaltijden + vieruurtje per dag, 2 

overnachtingen, t-shirt, veel plezier … Het tweede lid uit een gezin 

betaalt € 92,00, derde en volgende leden uit eenzelfde gezin € 90,00. 

 Inschrijving : door het inschrijvingsformulier op de website 

www.berthoutzonen.be correct in te vullen. Ook je medische gegevens 

worden gevraagd. 

 

Je bent pas definitief ingeschreven na storting van het inschrijvingsgeld 

op rekeningnummer BE09 7512 0046 1957 van ‘De Berthoutzonen – 2220 

Hallaar’ met vermelding van “play-in 2020” en de naam van de 

deelnemer(s). 

 

Er zijn maximum 90 plaatsen voor muzikanten. Tijdig inschrijven is 

dus de boodschap! Denk eraan dat je pas bent ingeschreven als je 

betaald hebt! 

Wanneer je precies daar moet zijn en wat je allemaal moet meebrengen 

sturen we nog op bij de definitieve bevestiging van je inschrijving. 

Meer nieuws, informatie of commentaar kan je ook vinden op onze 

website www.berthoutzonen.be. 

 

Muzikale groeten uit 

Hallaar, Het bestuur. 
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