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Beste deelnemer, 

 

Het zomerreces is weer voorbij, de repetities zijn weer begonnen en daarmee komt het 

BALK TOPfestival steeds dichter bij. De komende tijd ontvangen jullie nog de nodige 

informatie, maar we hebben ook vanuit jullie ook nog diverse gegevens nodig.  

Een belangrijk deel daarvan zelfs al over twee weken.  

 

In deze nieuwsbrief daarom een overzicht van de belangrijkste momenten de komende 

tijd, met daarna ook de bijbehorende uitleg. 

 

Succes met de voorbereidingen!! 

 

Namens de werkgroep BALK TOPfestival 2019,  

Pepijn Lagerwey, artistieke leiding BALK TOPfestival  

Michiel Jurgens, zakelijke leiding BALK TOPfestival 

 

Vragen? Mail naar topfestival@balknet.nl 

 

 

Overzicht belangrijke momenten 

Uiterlijk 15 september • Doorgeven wijzigingen deelnemersaantallen of afmelden  

• Inleveren arrangement(en) voor arrangeerprijs 

• Aanleveren groepsinformatie en setlist voor website 

• Vaststellen definitieve programma 

Begin - medio oktober • Individueel contact voor afstemming techniek 

Uiterlijk 27 oktober • Sluiting verkoop kaarten avondbuffet 

Eind oktober • Laatste nieuwsbrief  

 

Aantallen deelnemers wijzigen of afmelden 

Het deelnamegeld is in juli geïncasseerd. Je kunt tot uiterlijk 15 september wijzigingen in 

het aantal deelnemers opgegeven door een mail te sturen naar topfestival@balknet.nl. 

Eventuele verschillen worden na 15 september verrekend.  Voor afmelding geldt: vóór 15 

september 2019 wordt het inschrijfgeld gerestitueerd onder aftrek van € 50 

administratiekosten. Bij afmelding na 15 september 2019 vindt géén restitutie plaats. Zie 

ook het deelnamereglement. 

 

Arrangeerprijs 

Je kunt meedingen naar de arrangeerprijs door vóór 15 september 2019 een legaal 

arrangement dat speciaal voor jouw groep is geschreven in muzieknotatie (PDF) naar het 

emailadres arrangeerprijs@balknet.nl te sturen. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat je 

dit nummer tijdens de competitie ten gehore brengt. Zie ook het deelnamereglement. 

 

  

mailto:topfestival@balknet.nl
mailto:topfestival@balknet.nl
https://www.balktopfestival.nl/index.php/deelnamereglement
mailto:arrangeerprijs@balknet.nl
https://www.balktopfestival.nl/index.php/deelnamereglement


           Nieuwsbrief BALK TOPfestival 2019 #2 

 

 
 

Aanleveren groepsinformatie en setlist 

Op de website www.balktopfestival.nl vind je alle informatie over het festival en het 

programma. Elke groep heeft hier een eigen pagina. Om te zorgen dat alle informatie 

compleet is dien je via het invulformulier de informatie over je groep en je setlist 

inclusief uitvoeringstijd aan te leveren. Zie ook het deelnamereglement. 

 

Vaststellen definitieve programma 

Door enkele verzoeken van groepen naar aanleiding van het gepubliceerde 

dagprogramma zijn er een aantal kleine wijzigingen in dit programma. Om het definitieve 

dagprogramma vast te kunnen stellen, kunnen verzoeken tot wijziging uiterlijk 15 

september in worden gediend.  

 

Wijzigingen worden met de betreffende groepen individueel gecommuniceerd. Na 15 

september stellen we het definitieve programma vast en zijn geen wijzigingen meer 

mogelijk. 

 

Individueel contact voor afstemming techniek  

De techniek is zowel voor jullie als voor ons een belangrijk onderdeel van het festival. We 

nemen daarom in de eerste helft van oktober met elke groep contact op om de bij 

inschrijving doorgegeven techniek door te nemen.  

 

Een volledig overzicht van de werkafspraken omtrent techniek vind je in het 

deelnamereglement, maar hieronder een herhaling van de belangrijkste afspraken: 

• Na de individuele afstemming in oktober zijn wijzigingen in techniek niet meer 

mogelijk.   

• Waar nodig is er ruimte in het programma om meegebrachte randapparatuur vóór 

het optreden in de zaal te testen. Hiervoor komt een apart rooster dat 

tegelijkertijd met het rooster inzingruimtes wordt gecommuniceerd. Tests worden 

uitgevoerd met de betreffende artistiek leider, technicus van de groep en 

technicus van de zaal. Er is dus geen ruimte voor een uitgebreide soundcheck met 

de hele groep. Niet opgegeven techniek kan niet vooraf worden getest. 

• Groepen die zingen met individuele microfoons (direct mics) dienen gebruik te 

maken van hun eigen (zender)microfoons en ontvangers.  

• Een eigen geluidtechnicus van de groep is welkom. Ook het aanleveren van een 

LR-signaal vanuit een eigen mengtafel is mogelijk. Zie het reglement voor de 

afspraken hierover. 

• Per podium zorgt de organisatie voor een standaard backline. Deelnemende 

groepen worden geacht deze aangeleverde backline te gebruiken. 

• Voor meer informatie over de podiumindeling v.w.b. podiumgrootte, technische 

indeling en op- en aflopen, zie de podiumtekeningen. 

 

Sluiting verkoop kaarten avondbuffet 

Onze cateraar Huischef, bekend van onder meer BALK festival Centraal, biedt voor € 13,- 

per persoon een buffet (zie ook het menu) aan met een gevarieerde saladebar, een ruim 

assortiment aan brood inclusief smeersels en warme gerechten.  

 

Om te zorgen dat iedereen de tijd heeft om de maaltijd te nuttigen en te voorkomen dat 

er te grote wachtrijen komen, wordt het buffet in twee shifts aangeboden (zie ook het 

programma. Tickets voor het buffet kunnen via de ticketsite van De Doelen worden 

aangeschaft. Hierbij kun je de gewenste tijd kiezen. 

http://www.balktopfestival.nl/
https://www.balktopfestival.nl/index.php/aanleveren-groepsinformatie
https://www.balktopfestival.nl/index.php/deelnamereglement
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https://www.balktopfestival.nl/images/Podiatekeningen-BALK-TOPfestival-2019.pdf
https://www.balktopfestival.nl/images/Menu-avondbuffet-BALK-TOPfestival-2019.pdf
https://www.balktopfestival.nl/images/Programma-BALK-TOPfestival-2019.pdf
https://www.balktopfestival.nl/images/Programma-BALK-TOPfestival-2019.pdf
https://www.dedoelen.nl/zoekresultaat/?zoekwaarde=balk+top
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Er zijn beperkte plaatsen beschikbaar voor het buffet, dus we adviseren jullie zo spoedig 

kaarten hiervoor te bestellen. Vol = vol. De kaartverkoop voor het avondbuffet wordt op 

27 oktober aan het einde van de dag gesloten. 

 

De verkoop van bezoekerskaarten gaat tot op de festivaldag zelf online door. Ook is het 

mogelijk om bij binnenkomst in De Doelen nog bezoekerskaarten te kopen, maar let op: 

ook hier geldt op = op. 

 

BALK en BALK TOPfestival op social media 

Volg ons voor het laatste nieuws, info over juryleden ook op social media. 

Facebook:  BALK Veelzijdig Vocaal (@balkveelzijdigvocaal)  

BALK TOPfestival (@BALKTOPfestival)  

Twitter: BALK Veelzijdig Vocaal (@BALKvocaal) 

 

Laatste nieuwsbrief 

Eind oktober volgt de laatste nieuwsbrief met het rooster inzingruimtes, rooster 

linechecks, plattegronden en alle andere praktische informatie die je nodig hebt. 

 

 

 

Succes met de voorbereidingen!! 

 

Vragen? Mail naar topfestival@balknet.nl   
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