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1. Inschrijven 
Om jij inteschrijven geef hier jouw naam en mailadres aan. Deelnemen is mogelijk vanaf 18 

jaar. Als jij jonger bent en graag wilt meedoen, stuur ons een mailtje.   

 

2. Song leren kennen 
Jij ontvangt een mailtje met inlog-gegevens voor de interne bereik van onze website. Aldaar 

vindt jij videos om mee te oeffenen, noten en de songtekst. Bovendien vindt jij daar ook 

inlog-gegevens voor onze online-repetities via YouTube, die op 10, 16 en 23 januari 2021 

plaatsvinden. Deze repetities worden ingeplikt en de videos zullen in de interne bereik van 

onze website beschikbaar zijn. De repetities vinden plaats in het Duits, maar jullie kunnen 

via YouTube gebruik maaken van een automatische ondertiteling. 

 

3. Audio-file inpliken 
Teneinde jouw zangstukje deel van het video kan worden, heb jij alleen maar een mobieltje 

of het opnameaparaat op jouw computer nodig. Een videotutorial vindt jij ook in de interne 

bereik van onze website. De audio-file mag jij hier vóór 31 januari 2021 uploaden. 

  

4. Video 
Als jullie het leuk vinden, kunnen jullie niet alleen met jullie zangstuk aan het project 

deelnemen maar ook te zien zijn in het video. Hoe wij eraan precies invulling geven is 

vanwege de situatie met Corona nog niet helemaal duidelijk. Maar wees zeker: de afstands- 

en hygiëneregels worden netjes nageleverd. 

 

Important: Als jij ons een audiofile van jij zangstuk doorstuurt, geef jij ons permissie om het 

voor ons project te gebruiken en ook in verband met het gezamelijke project t.b.v. promotie 

van eventen, in verband met de steuning door het AmkA, op het internet en op social media. 

De permissie is ook geldig voor de bevorderaar, het AmkA. 

Beste zangeressen en zangers, 

 

wat leuk, dat jullie mee willen doen aan ons 

project „GeMainsam“! Er zijn maar weinig 

stapjes nodig om te participeren: 

https://terzchor.de/de/gemainsam/kontakt
https://terzchor.de/de/gemainsam/upload

