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25e Berliner Tage für Alte Musik 2015
Muziekinstrumentenmarkt
Betreft

: uitnodiging voor de 25e editie van de muziekinstrumentenmarkt Berlijn op
vrijdag 23 en zaterdag 24 OKTOBER 2015 (!)

Kenmerk: AR/215

Berlijn, april 2014

Geachte dames en heren,
Ook volgend jaar nodigen de BTfAM u weer uit voor de muziekinstrumentenmarkt. We
verheugen ons erop u als exposant te mogen verwelkomen bij dit 25-jarig jubileum.
1. Plaats en tijd:
Muziekinstrumentenmarkt in het Konzerthaus Berlin (Foyer, Beethovensaal):
vrijdag
23 oktober 2015 van 11.00 - 18.00 uur
zaterdag 24 oktober 2015 van 10.00 - 17.00 uur
2. Voorwaarden voor deelname:
Het accent van de expositie ligt op het gebied van de ‘oude muziek’. Door middel van
bijgevoegd formulier kunt u zich tot uiterlijk 1 oktober 2015 aanmelden voor deelname.
Een stand omvat:
- een tafel 1.40 x 0.70 m inclusief twee stoelen (ca. 5 m2) of
- een balie 1.80 x 0.65 m (met bergruimte) in de foyer of
- bij toetsinstrumenten, een groot en een klein instrument of 5 m2.
-1Z.O.Z.

Standhuur:
Instrumentenbouwers: euro 250,- (per eenheid), muziekhandelaren: euro 295,- (per
eenheid) (op aanmeldformulier eventueel het btw-nummer vermelden). Na ontvangst van
uw aanmelding wordt een bevestiging en een rekening toegestuurd. Pas nadat u het
verschuldigde bedrag heeft betaald, wordt uw aanmelding als bindend beschouwd.
Reservering in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Bij eventuele annulering
berekenen wij:
- tot 01.10.2015
euro 50,- administratiekosten
- na 01.10.2015
de volle standhuur.
Een door de organisatie bevestigde standaanmelding, kan niet door de exposant aan
derden worden doorgegeven.
Vervoer en verzekering:
We maken u erop attent, dat de organisatie zich niet kan verzekeren tegen beschadiging
of diefstal van muziekinstrumenten en/of andere voorwerpen tijdens het transport, de
opbouw en afbraak, de tentoonstelling enz. De organisatie is evenmin verantwoordelijk
voor diefstal en schade toegebracht aan personen en/of zaken. U dient zelf voor een
verzekering dienaangaande te zorgen. Verdere informatie (lossen van de goederen,
opbouw van de stand, plattegrond, draaiboek, programma, trefpunt voor de
muziekinstrumentenbouwers enz.) ontvangt u in oktober 2015.
In de hoop u in oktober 2015 in Berlijn te kunnen begroeten, tekent
met vriendelijke groet,

Drs. Arnold Riesthuis
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Aanmeldingsformulier voor de Muziekinstrumentenmarkt 2015
(inschrijving tot uiterlijk 01.10.2015)

Naam
Straat
Postcode / Plaats
Land
Telefoon
Fax
E-mail
Website
B.T.W. nummer
wil exposeren op de Musikinstrumentenmarkt Berlin op 23 en 24 oktober 2015.
Aantal stands
Categorie A
(muziekinstrumentenbouwer)
Categorie B
(muziekhandelaar)
Door ondertekening erken ik de voorwaarden voor deelname van de organisatie.

Plaats/Datum

Handtekening
Z.O.Z.

Opgave expositie-objecten:
(bij toetsinstrumenten graag de afmetingen
aangeven)

Speciale wensen:

(bijv. stroomaansluiting e.d.)

