
Aanmeldformulier podiumactiviteit
Gefeliciteerd! Je hebt je aangemeld voor een 
presentatie moment en doet mee aan één van de 
tofste zomerprojecten van de stad. Wij gaan er voor 
zorgen dat we jouw moment op het podium op onze kanalen zichtbaar maken. 
Om alles goed te laten verlopen is het belangrijk om de spelregels vooraf goed door 
te nemen. Wij wensen je een goede voorbereiding en een succesvolle presentatie!
• Naam:
• Telefoonnummer: 
• Datum:
• Begintijd:
• Eindtijd:
• Tijdsduur:
• Wordt de act herhaald:
• Locatie (zo exact mogelijk)
• Omschrijf in enkele zinnen en zo exact mogelijk wat mensen kunnen verwachten:

• Titel van je presentatie:

Spelregels
• Iedereen mag meedoen, van 0 tot 101 jaar!
• Je woont in de gemeente Breda.
• Ben je jonger dan 12 jaar: vraag toestemming van je ouders om mee te doen.
• Je mag iets laten zien en/of horen dat je al eerder gemaakt of gedaan hebt.
• Je mag met meerdere mensen samen op een podium. 
• Deelname is gratis.
• Presenteren kan t/m 30 augustus.
• Je levert alle praktische informatie minimaal een week van te voren aan bij bredatoont@nieuweveste.nl zodat 
 wij er een Facebookevent van kunnen maken.
• Je werft zelf actief mee in het aankondigen en zichtbaar maken van jouw presentatie.
• Kom de afspraken rondom jouw presentatie na; dag, tijdstip, tijdsduur en locatie. Zo voorkomen we 
teleurstellingen en misverstanden.
• Je maakt je eigen podium; wees creatief en improviseer! Hoe eigenzinniger hoe leuker. Zet je huisraad in om 
een podium te creëren. En bedenk; met een rolletje tape of een stukje stoepkrijt kun je ook een podium maken.
• Op en om jouw podium houden alle deelnemers zich aan de 1,5 meter richtlijn. 
• Het publiek houdt zich aan de 1,5 meter richtlijn. Markeer eventueel met tape waar het publiek kan staan. 
• Stuur na a�oop een foto van je presentatie naar bredatoont@nieuweveste.nl
• Door je aan te melden voor een podiumactiviteit ga je automatisch akkoord met bovenstaande spelregels.


