
Inschrijfformulier Masterclass van Glenn van Looy 
Opgeven via wilhelminaeasterein@gmail.com 

 
Naam:    ……………………………… 
Adres:    ……………………………… 
Postcode:   ……………………………… 
Woonplaats:   ……………………………… 
Mobiel telefoonnummer: ……………………………… 
E-mail adres:   ……………………………… 
Muziekinstrument:  ……………………………… 
Lid van vereniging:  …………………………….. 
Speelniveau:   ……………………………… 
Evt. dieet (i.v.m. diner):  ……………………………… 
 
Er is ruimte voor maximaal 25 personen i.v.m. de ruimte tijdens het concert. Opgeven gaat via het 
e-mail adres wilhelminaeasterein@gmail.com. Na bevestiging van je inschrijving , je zult een e-mail 
ontvangen, dient er € 17,50 worden overgemaakt zodat je deelname aan de Masterclass van Glenn 
van Looy bevestigd zal worden. 
 
Vooraf zul je een meerstemmige party toegestuurd krijgen. Dat stuk zal overdag door genomen 
worden met Glenn van Looy en ’s avonds ten gehore worden gebracht tijdens het concert. 
Heb je vooraf al vragen ten aanzien van de Masterclass, vragen over bijvoorbeeld 
ademhalingstechnieken dan hierbij de ruimte om dit alvast aan te kunnen geven: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Het programma van de dag: 
 
12.30 uur Inloop bij Restaurant & Partycentrum Noflik 
13.00 uur Start 1ste deel Masterclass 
14.30 uur thee/koffie pauze 
14.45 uur Start 2de deel Masterclass 
16.00 uur Einde Masterclass 
 
16.30 uur Repetitie Wilhelmina Easterein met Glenn van Looy in de Martinikerk 
 
17.30 uur Diner bij Noflik Eastein 
 
19.00 uur Verzamelen in de Martinikerk te Easterein (er staat koffie klaar) 
19.30 uur De deuren gaan open voor het publiek 
20.00 uur Concert met fanfare Wilhelmina o.l.v. Pieter Bosma, een gastoptreden van Glenn van 

Looy en deelnemers van de Masterclass 
 
Adres gegevens: 
Restaurant & Partycentrum Noflik, Sibadawei 2, 8734 HE, Easterein 
Martinikerk, Tsjerkebuorren 1, 8734 GX, EASTEREIN 
 
Vragen? 
wilhelminaeasterein@gmail.com 
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