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25. - 26. januar i København 25. - 26. januar i København
Ved tilmelding accepterer du at stå på en deltagerliste, som sendes ud til alle deltagere op til festivalen.  
Listen indeholder navn, postnr., by, klassetrin og telefonnummer. Ønsker du nogen af disse oplysninger skjult på 
listen, bedes du kontakte Birthe Simonsen: birthe@im-musik.dk, tlf. 8227 1215. 

Fornavn  

Efternavn                          Klasse 

Adresse                                           Adresse 2 

Postnr.                            By                 

Email 

Forældres navn og mobiltelef. 

Diæt - madallergi - afhængig af medicin, m.m.  

Vil gerne følges med: (Højst to navne)  
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Hentning på Nørreport Station, fredag kl. 18.30 Hentning på Nørreport Station, fredag kl. 18.30

Køb af: 
        Cd med tre spritnye sange både med kor og singback: 50 kr.                           Nodesæt med tre nye sange: 30 kr. 
 
Vi ønsker at kunne bruge fotos og video fra Gospel-kids Festival på vore hjemmesider og til PR for arrangementet. 
Ønsker du, at vi ikke skal bruge nærbilleder af dig, kan du fravælge det her.  
Det er dine forældre, der skal tage stilling til dette.  
Må bruge nærbilleder af dig                Ja, helt ok                         Nej, tak! Det må I ikke. 
 
Hvilken størrelse festival t-shirt ønsker du?  
       4-6             8-10            12-14            S                 M                L                 XL                2XL 
 
Nyhedsinformation 
Vi vil gerne informere dig om lejre, stævner, nye udgivelser og andre nyheder fra IM-musik. Du kan når som helst melde fra,  
hvis du ikke længere ønsker dette. Skriv din mailadresse, hvis du ønsker at modtage nyhedsinformation fra IM-musik.

Email 
 
I må kontakte mig ved lignende arrangementer arrangeret af IM-musik som Gospel-kids Festival og Sang- og musiklejr                
Ja                     Nej
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