INSCHRIJFFORMULIER
1. Inschrijving bij de Popunie is bedoeld voor Rotterdamse acts. Dit houdt in dat de band / act wortels in Rotterdam heeft en/of dat de groep zich als
Rotterdams profileert.
2. Om je in te schrijven vul je onderstaand formulier in en stuur je deze op naar de Popunie samen met een biografie, een geluidsdrager en indien
aanwezig 2 foto’s.
CONTACTGEVENS BAND/ACT/DJ
Naam band/act/dj:

Aantal leden:

Website:

MySpace:

Facebook:

Twitter:

Bovenstaande gegevens mogen eventueel op de Popunie website gepubliceerd worden: Ja / Nee
GEGEVENS CONTACTPERSOON
Naam contactpersoon:
Instrument: (je mag meerdere kiezen): Drums / Basgitaar / Gitaar / Zang / Toetsen / Electronica / Percussie / Blazer / DJ / Manager / Overig
Adres:
Postcode:

Plaats:

Geboortedatum (dd-mm-jjjj):
Telefoon:

E-mail adres:

Ik wil op de Popunie mailinglist: Ja / Nee
BOEKINGSGEGEVENS (Deze hoef je alleen in te vullen als ze afwijken van bovenstaande gegevens)
Deze gegevens kunnen op verzoek worden verstrekt aan geïnteresseerden en worden door de Popunie gebruikt om de act te promoten.
Naam boekingskantoor:
Naam contactpersoon:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

E-mail adres:
Website boekingskantoor:
Kruis één hoofdstijl aan en vul eventueel een subgenre in.
0 Loud music (metal, punk, etc)

0 Rock

0 Pop

Subgenre: …………………………

Subgenre: …………………………

Subgenre: ……………………

0 Urban styles (hiphop, nu soul, etc)

0 Electronic music / dance als DJ

0 Electronic music / dance als (live) act/band

Subgenre: …………………………..

Subgenre: ……………………………

Subgenre: …………………………….

0 Niet westerse muziek (reggae, latin, ska, raï, etc)

0 Singer/songwriter (nu-folk, americana, country, etc)

Subgenre: ………………………………

Subgenre: ………………………………

0 Diversen (experimenteel, avant-garde, smartlap, jazz, etc)
Subgenre: ……………………………….
GELUIDSDRAGER / MP3
De band /act stuurt: Tenminste 3 MP3’s en/of een geluidsdrager. Uploaden kan via www.wetransfer.com. Verstuur je bestanden naar
inschrijven@popunie.nl onder vermelding van de bandnaam. Het makkelijkste is om de bestanden te zippen, dit kan bijvoorbeeld met het gratis te
downloaden programma Winzip.
Grootte/kwaliteit: De tracks mogen maximaal 10mb groot zijn en moeten een minimale bitrate hebben van 128 kb/s. Voor je de bestanden gaat
uploaden moet je ze eerst hernoemen als volgt: "naam act-tracknummer-titel track.mp3"
Dit resulteert bijvoorbeeld in: "Beatles the-01-Yesterday.mp3"
BANDLEDEN
Voor de volledigheid en correctheid van onze database willen wij graag de gegevens van alle bandleden. Wij waarderen het zeer als je deze hier
wilt invullen. De ingevulde contactgegevens worden niet aan derden verstrekt. Gegevens niet bij de hand? Laat de bandleden deze gegevens dan
via inschrijven@popunie.nl op een later moment doorgeven.
Voeg van ALLE bandleden de volgende gegevens bij:
Band/Act / Naam/ Adres / Postcode/ Plaats/ Geboortedatum (dd-mm-jjjj)/ Telefoon/ E-mail adres
Instrument: (je mag meerdere kiezen): Drums / Basgitaar / Gitaar / Zang / Toetsen / Electronica / Percussie / Blazer / DJ / Manager / Overig Zet mij
op de mailinglist: Ja / Nee
OVERIGE INFORMATIE
Repetitieruimte:
De act zingt voornamelijk Nederlandstalig: Ja / Nee
De act is beschikbaar voor het feesten en partijen circuit: Ja / Nee
Draait de DJ ook eigen composities/beats/samples?: Ja / Nee

De act kan een akoestisch optreden verzorgen: Ja / Nee
Speelt de act voornamelijk covers?: Ja / Nee
Richtprijs: €…..

Gaat de band/act akkoord met promotionele openbaring van het ingezonden repertoire middels streaming audio op de Popunie website?
0 Ja (repertoire is in eigen beheer) 0 Nee (repertoire is in eigen beheer) 0 Ja (één of meer van de bandleden is lid van Buma/Stemra)
0 Ja (toestemming via licentie van Creative Commons) 0 Nee (geen toestemming via licentie van Creative Commons)
Eventuele opmerkingen / toevoegingen vermelden op achterkant formulier.

