
 
Auditieformulier Talentenklas 
 
Ik geef me op voor de audities van de Muzehof Talentenklas  
De auditie is meestal in juni/juli en/of september- ik krijg bericht over de datum. 
 

Naam auditant  

Naam ouder/ voogd  

Adres  

Postcode  

Plaats  

Geboortedatum  

Instrument  

Aantal jaren les  

E-mailadres  

Telefoonnummer  

Mobiele telefoon  

Mobiele telefoon auditant  

Naam docent  

Eventuele toelichting: 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ondertekening ouder/ voogd 

Naam  

Plaats en datum  

Handtekening  

Het auditieformulier kan ingevuld worden door in de vakken te typen. Of print 
hem uit en lever het in bij receptie Muzehof, Coehoornsingel 1 in Zutphen t.a.v. 
Gerdien Romeijn of Ton-Herman Melis. Of via e-mail: talentenklas@muzehof.nl 
…toestemming voor het gebruik van foto’s lees verder op de achterkant… 



Als ik word toegelaten tot de Talentenklas doe ik o.a. mee aan diverse optredens 
en workshops. Op de achterkant van dit formulier geef ik toestemming voor het 
gebruik van foto’s of filmpjes hiervan. 
 
Hierbij vragen we je toestemming voor gebruik van foto- en/of filmmateriaal 
waar je kind of jij als Talentenklasspeler te zien is. Meestal worden deze door een 
professionele fotograaf gemaakt en ter beschikking van de spelers gesteld. 
 
Muzehof Centrum voor de Kunsten gebruikt weleens foto's in de volgende 
situaties: 
op poster of brochure, op beeldschermen en fotoportretten in ons gebouw, op 
website muzehof.nl, op websites Facebook en Twitter, mogelijk Instagram, op 
kranten- en cultuuragendawebsites in de regio, bij persbericht in de krant. Op de 
website van Stichting TOP staan foto’s van de Talentenklas. 
Film wordt weleens gebruikt op beeldschermen in ons gebouw, en soms op 
Facebook, You Tube. We willen ze 7 jaar bewaren. 
 
In alle gevallen maken we een uiterst zorgvuldige selectie van wat we plaatsen. 
 
Ja, voor bovenstaande doelen geef ik toestemming aan de Muzehof. 
  
(kruis aan)     ja 0           nee 0 
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