INSCHRIJVING

Wij zijn blij om te lezen dat je interesse hebt om mee te doen aan Ik BBQ voor Jou ! SHH Productions
produceert dit televisieprogramma en is voor het nieuwe seizoen op zoek naar acht nieuwe kandidaten.
Kandidaten die een workshop barbecueën krijgen van chef-kok Ralph de Kok en met het gerecht dat ze gaan
maken iemand anders mogen verrassen die het in jouw ogen verdient om in het zonnetje te worden gezet.

Hoe ziet het programma er uit?
In ‘Ik BBQ voor Jou’ staat elke week een kandidaat centraal die een workshop barbecueën krijgt van chef-kok
Ralph de Kok. Samen werken zij aan het maken van een lekker gerecht op de barbecue. Presentator KoertJan de Bruijn is echter benieuwd wie de kandidaat in het zonnetje wil zetten en waarom. Halverwege de
uitzending verrast de presentator deze persoon om hem of haar vervolgens mee te nemen naar de locatie
waar de kandidaat aan het barbecueën is. Het mag duidelijk zijn dat de persoon die je wilt verrassen van
niets mag weten over deze inschrijving.

Schrijf je nu in

Lijkt het jou leuk om deel te nemen aan ‘Ik BBQ voor Jou’ en iemand daarmee in het zonnetje te zetten?
Geef je nu dan snel op. Doe dat door het bijgesloten aanmeldingsformulier volledig in te vullen en per email te sturen naar aanmelden@ikbbqvoorjou.nl

Vergeet niet om één of meerdere recente foto’s van jezelf toe te voegen en een foto van de persoon die je
wil verrassen.

Met vriendelijke groet,
Redactie | Ik BBQ voor Jou

COMPANY CONFIDENTIAL INFORMATION

Pagina 2

Inschrijving voor “Ik BBQ voor Jou”
Informatie over jou
Voornaam
Achternaam
Adres | postcode
Woonplaats
Geboortedatum
e-mail adres
Telefoonnummer (06)
Geslacht
Burgerlijke staat
STUUR EEN RECENTE FOTO VAN JEZELF MEE BIJ DE INSCHRIJVING EN EEN FOTO VAN DE PERSOON DIE JIJ GAAT VERRASSEN

Informatie over jouw vak
Vertel iets over jezelf (opleiding, werk,
gezinssituatie)

Hoe zou je jezelf omschrijven?

Wat heb je met barbecueën?

Wanneer en hoe vaak barbecue je?

Sta je vaak in de keuken? Ben je culinair?

Waarom wil je meedoen aan
‘Ik BBQ voor Jou’?
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Wie zou je in het zonnetje willen zetten?
(kan meer dan 1 persoon zijn, maximaal 3)

Waarom verdient deze persoon het?
(indien meer dan 1 persoon, leg goed uit
waarom deze personen)

Hoe denk je dat de persoon reageert wanneer
hij/zij verrast wordt?

Heb je de persoon wel eens eerder verrast?

Heb je eerder aan een televisie programma
meegedaan? (Zo ja welke en vertel er wat meer
over)

Geplande vakantie(s) of andere dagen in de
maand april waarop jij verhinderd bent. (laat
ook weten of de persoon die je wil verrassen
nog beschikbaar is zover je weet)
DISCLAIMER
Met de ondertekening van dit document verklaar jij dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en stem jij er mee in dat, indien jij
wordt verkozen voor de uitzendingen, informatie uit dit document gebruikt mag worden voor redactionele doeleinden (onder meer
presentatieteksten). Persoonlijke contactgegevens worden uiteraard zeer vertrouwelijk behandeld. Je bent je er van bewust dat jij te
zien zal zijn op televisie (incl. herhalingen) en online. Er staat geen vergoeding tegenover deelname en er kunnen geen rechten worden
ontleend aan deelname.

Handtekening | datum
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