
 

     Stichting Amateur Musical Nederland      KvK-nummer: 58074015 
     info@amateurmusicalawards.nl Postbus 56764  BTW-nummer: NL852861710B01 
     www.amateurmusicalawards.nl 1040 AT Amsterdam  IBAN: NL22 ABNA 0465470475 

 

Beste allen, 

Iedereen is hard aan het werk om van het derde Gala op 20 november een fantastische avond te maken. Er 

zijn tot nu toe al veel vragen gesteld, daarom alvast de algemene antwoorden die we jullie nu kunnen geven. 

We realiseren ons dat we jullie overspoelen met informatie. Lees het rustig en goed door en stuur deze 

informatie ook door aan alle genomineerden! 

Overzicht  

Zaterdag 11 november  Pianorepetitie solisten   Stage Entertainment 

Zondag 12 november   Pianorepetitie groepen   Stage Entertainment 

Zondag 19 november  Orkestrepetitie voor iedereen  Locatie volgt zsm 

Maandag 20 november Generale repetitie en Gala  Koninklijk Theater Carré 

Pianorepetitie weekend van 11 en 12 november 

Jullie ontvangen uiterlijk 1 oktober een mail met daarin: 

• De inhoudelijke informatie voor jullie optreden, wat gaan jullie laten zien tijdens het gala 

• Het programma en de opzet van de repetitiedag:  

o 11 november: voor alle genomineerde solisten 

o 12 november: voor alle genomineerde producties en ensembles 

o LET OP: Alleen de solisten die in een productie spelen die genomineerd is voor Beste Musical 

Comedy, Beste Musical Drama en Beste Ensemble repeteren dus op beide dagen! 

• De tekst voor het Finalenummer waar alle 275 genomineerden aan meedoen 

• Uiteraard is het artistieke team en begeleiding van harte welkom op deze repetitiedagen. 

Orkestrepetitie zondag 19 november 

Jullie ontvangen uiterlijk 1 november een mail met daarin: 

• Het programma en de opzet van de orkestrepetitiedag 

o orkestrepetitie genomineerde solisten 

o orkestrepetitie Finalenummer met alle genomineerden 

o orkestrepetitie met alle genomineerden chronologisch door 1ste en 2e acte 

• De locatie van de repetitie 

• Uiteraard is het artistieke team en begeleiding van harte welkom op deze repetitiedagen 

Generale repetitie en Gala maandag 20 november 

Jullie ontvangen uiterlijk 1 november een mail met daarin: 

• Het algemene programma voor de gehele dag 

o Houd er alvast rekening mee dat iedereen in de loop van de ochtend al aanwezig moet zijn 

in Carré 

o Welkomstwoord waarin jullie informatie krijgen over de ruimtes backstage 

o Toewijzen kleedruimtes 

• Het programma en de opzet van de generale repetitie 

• Praktische informatie (zoals spelregels en catering) 
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Gala maandag 20 november 

Vrijkaarten 

Elke genomineerde solist heeft recht op twee vrijkaarten voor zijn of haar supporters. Daarnaast krijgt elke 

genomineerde vereniging twee vrijkaarten bij een nominatie in de categorieën Beste Musical en Beste 

Ensemble. Deze kaarten liggen voor aanvang van het gala klaar op de speciale genodigdenbalie bij de ingang 

van Carré. De kaarten staan op naam van de genomineerde solist. 

Let op: 

Iedereen die optreedt tijdens het Gala blijft tijdens de voorstelling backstage en heeft dus zelf geen 

toegangskaart nodig. Ook wij hadden het liefst alle genomineerden in de zaal gezien, maar dit is logistiek en 

productioneel niet haalbaar. 

Dresscode Black Tie 

Het Gala sluiten we af met een slotlied waarbij we graag alle genomineerden in galakleding onstage 

zien. Hierna vinden de ontmoetingen en fotomomenten met juryleden, uitreikers en pers plaats. 

Daarna dalen we met elkaar af van de grote trap in de centrale foyer. 

Alle performers zullen tijdens het finalenummer in galakleding (Black Tie). op het toneel  

en/of in de zaal in de gangpaden staan. Er zijn veel vragen gesteld over de dresscode Black Tie. Deze dress 

code geldt voor iedereen, zowel voor performers (vanaf het slotlied) als voor het publiek. Kort gezegd is het 

een smoking voor heren en een lange of cocktailjurk voor de dames. Google ook even op dresscode Black Tie. 

Omdat we natuurlijk niemand op kosten willen jagen is nette feestelijke kleding ook prima. 

Aantal deelnemers en back stage 

Omdat we zoveel mogelijk live willen laten zien en horen en de ruimte onstage en backstage beperkt is, 

moeten we vasthouden aan het gestelde maximum aantal van 25 deelnemers per productie.  

Daarnaast blijkt dat Carré een strikt beleid voert als het gaat om het aantal personen dat zich überhaupt 

backstage mag bevinden volgens de veiligheidsvoorschriften. Wij kunnen als Stichting Amateur Musical 

Nederland niet aan die regels tornen, hoe graag we ook anders willen melden. 

Met de producties die jongeren in hun gelederen hebben zullen wij apart afspraken maken over de 

begeleiding gedurende de gehele dag en avond. Zij blijven tijdens het gala dan ook backstage bij hun eigen 

groep. 

Wij dienen de namen van alle personen die backstage aanwezig zullen zijn door te geven aan Carré. Daarom 

het verzoek aan de contactpersonen het bijgevoegde Excel-bestand volledig in te vullen en vóór 15 oktober 

aan ons te retourneren 

Kap & Grime 

Het is de bedoeling dat iedereen voor eigen Kap & Grime zorgt. Jullie kunnen één persoon meenemen vanuit 

jullie eigen organisatie voor hulp bij Kap & Grime. Deze persoon kan uiteraard tijdens het gala in de zaal 

plaatsnemen, als diegene tenminste een toegangskaart heeft. 
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Livestream 

Helaas kunnen we nog geen toezeggingen doen of het Gala wel of niet live te volgen is via (regionale) tv, 

Facebook of YouTube. Zodra hier meer over bekend is informeren wij jullie daarover.  

 

Zoals eerder gemeld volgt er de komende tijd nog meer specifieke informatie. Deel alle informatie met al jullie 

genomineerden en schroom niet contact met ons op te nemen als er nog vragen zijn! 

 

Op naar een mooi Gala! 

 

Veel groeten, 

Margot Oudshoorn 

Secretaris en productieleider 

Stichting Amateur Musical Nederland 


