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Betreft : Audio & Video opname NBK 2017 optreden
Amersfoort, oktober 2017

Geacht bestuur,
Op 27 en 28 oktober a.s. vinden wederom de Nederlandse Brassband Kampioenschappen
(NBK) in Tivoli Vredenburg te Utrecht plaats. Uw vereniging is deelnemer aan dit
kampioenschap. Mirasound is dit jaar wederom door NBK gevraagd om de geluid- en
beeldopnames te leveren.
Er bleek afgelopen jaar uitsluitend vraag naar een video opname. U vindt de audio opname
daarom niet meer op de bestelbon. Mogelijk is daar nog wel behoefte aan. Veel orkesten
hebben bijv. meegedaan aan het WMC en wellicht een mogelijkheid om de opnames
daarvan te combineren met die van het NBK en deze op bijv. een cd met kleine oplage te
zetten. Wij informeren u graag over deze mogelijkheid.
Enkel via bijgaand bestelformulier stellen wij u in de gelegenheid om een originele
beeldopname tegen een relatief lage bijdrage te bestellen. Wanneer u de beeldopname
bestelt zal deze tevens voor u op YouTube gezet worden, zodat uw achterban hier
onbeperkt en zonder extra kosten van kan nagenieten. De YouTube link kunt u op uw
website zetten.
Het gebeurt helaas nog wel eens, maar graag wijzen wij u erop dat i.v.m. rechten het niet
toegestaan is om dit zelf te doen of zelf een opname te maken.
De beeldopname kunt u digitaal delen met uw leden, maar u kunt tevens extra kopieën
bestellen in de vorm van een cd of dvd. Een blijvende herinnering voor bijv. sponsoren,
vrijwilligers en natuurlijk leden.
Wilt u van dit aanbod gebruik maken vul dan bijgevoegd bestelformulier in en retourneer
deze bij voorkeur z.s.m. of direct na de NBK.
Van alle divisie winnaars verschijnt er eveneens een audio uitgave op cd, iTunes, spotify,
e.d.
Wij willen u tenslotte wijzen op de mogelijkheid om complete Cd-producties van uw orkest
door ons te laten verzorgen, eventueel gecombineerd met de live-opname van uw optreden
op de NBK. Bij een cd-productie welke u reserveert voor 30 juni 2018 krijgt u de nbk 2017
opname gratis (of als korting retour). Graag maken wij een vrijblijvende offerte voor u.
Wij wensen u een succesvolle deelname.
Met vriendelijke groet,
Mirasound Media Services bv
Harold Voskuylen

