
 
 

 

OPEN INSCHRIJVING 
voor amateurs en (semi-)professionals 

 

34ste CONCOURS de la CHANSON  
18 maart 2018 om 14.30 uur – Theater Diligentia/Den Haag 

 

Jouw springplank naar succes 
website :   www.concoursdelachanson.nl    

 

 
Uiterste inzenddatum: 15 januari 2018 

         Inschrijvingsformulier versturen naar  

 lafrenchevents@gmail.com & sabinedetonnac@gmail.com      

samen met een eigen filmopname of YouTube-filmpje van je uitvoering. 

 

Naam: 

Adres: 

Postcode en Woonplaats: 

Telefoonnummer mobiel : 

E-mailadres: 

Twitter-account: 

Facebook- artiestenpagina: 

 

Nationaliteit en geboortedatum: 

 

Hoe heb je over het Concours gehoord? 

 

Heb je al eerder meegedaan?  Zo ja, wanneer? 

 

Welk repertoire zing je gewoonlijk? 

 

Heb je al eerder opgetreden?  Zo ja, waar? 

 
Audities vinden plaats in Den Haag in januari 2018.  

Afspraak voor audities wordt bij selectie toegezonden. 

 

http://www.concoursdelachanson.nl/
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Titel Chanson 1:  

(Chanson repertoire opgeven van een artiest geboren na 1-1-1980).  

Zie voorbeeldlijst of check www.wikipedia.fr of eigen werk 

 

Auteurs: 

 

Originele zanger(es): 

 

 

 

Titel Chanson 2: 

(vrije keuze uit het chanson repertoire of eigen werk)  

 

Auteurs: 

 

Originele zanger(es): 

 

 

 

Titel Chanson 3: 

(reserve keuze uit het chanson repertoire of eigen werk) 

 

Auteurs: 

 

Originele zanger(es): 

 

_____________________________________________________________________ 

 
Ik ga akkoord met de opname en uitzending van mijn eventuele deelname aan de Finale van het 

Concours de la Chanson Alliance Française 2017 en verklaar aan deze opname, uitzending en 

audiovisueel gebruik geen rechten te doen gelden. 

Daarnaast zal ik in alle persuitingen de naam Concours de la Chanson Alliance Française noemen. 

 

In het kader van de Alliance Française zal ik geen vergoeding eisen voor gastoptredens en geef ik 

hierbij toestemming voor het uitbrengen van deze opnames op een geluidsdrager in welke vorm dan 

ook. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

 

Op de finale wordt live opgetreden. Begeleidende instrumenten op finale (max.4): 

 

 

Plaats en datum: 

 

Handtekening: 

 

 

De voorwaarden voor deelname aan het Concours en een Voorbeeldlijst van artiesten geboren na 

1-1-1980 zijn te vinden op de website www.concoursdelachanson.nl of www.alliance-francaise.nl. 
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