
• SLIM is een kollektief van vrijwilligers en muzikanten; we zorgen 
voor basis-voorzieningen voor de popmuzikant.

• We hebben een muziekwerkplaats met veel pop-aktiviteit in Fort 
Altena, 1 km ten zuiden van de Merwedebrug bij de snelweg (te 
bereiken via de Gantelweg in Uppel). We zijn open op werkdagen, en 
ook op zaterdagen in even weken, van 14:00 tot 22:30.

• Er zijn daar 3 goede oefenruimtes, met backline. Per dagdeel te 
huur voor € 13,60 per keer (wekelijks spelen bij een jaarkontrakt) 
tot € 22,00 per keer (incidentele huur).

• We verhuren instrumenten, bijv. een drumstel voor € 10 per week, 
of een basgitaar voor € 7 per week, of een versterker voor € 7 per 
week.

• We brengen elk jaar een cd uit met opnames van regio-groepen.
• Via ons heb je veel kontakt met andere muzikanten.
• We organiseren jaarlijkse festivals waar je kunt optreden.
• Bij ons is informatie over van alles te krijgen, van verze ke ring van 
je spullen tot BTW-gedoe bij optreden.

• Donateur worden kost € 8,50 per jaar; dan krijg je ook 6 keer per 
jaar De Slimmerick in huis, vol info over de pop in de streek.

HET 
POPKOLLEKTIEF 
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