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Beste allen, 
 
Nog maar twee weken te gaan voor de orkestrepetitie! De hoogste tijd voor meer informatie. 
 
Zondag 19 november 2017 orkestrepetitie voor alle genomineerden 
Na de pianorepetities in het weekend van 11 en 12 november gaan we op deze zondag alle losse 
optredens samenvoegen met het orkest tot een prachtige galavoorstelling. Dit is ook de dag waarop 
alle genomineerden elkaar kunnen zien en horen! 
 
Locatie en bereikbaarheid 
De repetities vinden plaats in: 
 
Sporthal de Weeren 
Beemsterstraat 656 
1027 ED Amsterdam 
 
Er is een kleine parkeerplaats voor de sporthal (30 auto's). Op 2 minuten lopen ligt een grote 
parkeerplaats waar ook touringcars kunnen staan. Het parkeren is gratis. De sporthal is ook bereikbaar 
met het openbaar vervoer. Plan je reis dan via www.9292.nl. De bushalte Beemsterstraat ligt op 
ongeveer 5 minuten lopen van de sporthal. 
 
Programma 
Hieronder vind je het programma voor zondag 19 november. Wees op tijd, zodat je omgekleed en wel 
direct om 14:00 uur kan beginnen. De sporthal heeft vier grote kleedruimtes. Je kunt je spullen na het 
omkleden meenemen de sporthal in en daar langs de kant neerleggen. 

 

PLANNING  

13:15 uur-13:45 uur Inloop genomineerden 
Contactpersonen: melden bij ontvangsttafel in de centrale hal van de sporthal 

14:00 uur-14:15 uur Repetitie openingslied met Erik Brey 

14:15 uur-15:15 uur Doorloop eerste akte 

15:15 uur-15:30 uur Pauze 

15:30 uur-16:30 uur Doorloop tweede akte 

16:30 uur-17:00 uur Uitloop 

 
Eten en drinken 
Ook op deze zondag zorgt iedereen weer zelf voor eten en drinken. Er is een kantine aanwezig in de 
sporthal. Hier kunnen jullie desgewenst (voor eigen rekening) eten en drinken bestellen. Margot zal 
tijdens het repetitieweekend van 11 en 12 november intekenlijsten klaarleggen voor wie er gebruik wil 
maken van broodjes uit de kantine. Houd er ook rekening mee dat het lang(er) kan duren als grote 
groepen tegelijk ‘even iets te eten of te drinken’ halen in de pauze van een kwartier. Neem in ieder 
geval zelf een af te sluiten flesje water mee voor tijdens de repetitie. 
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Kleding 
Ook deze orkest- en regie- repetitie is niet in kostuum, maar zorg ervoor dat je de schoenen aantrekt 
die bij je kostuum horen waarin je op zult treden. Dit is vooral van belang voor de dames, zodat, 
wanneer je hakken hebt, ook op die hakken repeteert! Het is natuurlijk ook voor de heren prettig om 
gelijk op de juiste schoenen te repeteren. Trek verder makkelijk zittende kleding aan waar je goed in 
kunt bewegen. 
 
Belangrijk! 
In de sporthal mag er alleen op gymschoenen en NIET op ‘gewone’ buitenschoenen gelopen worden. 
Er komt een balletvloer in de sporthal voor de optredens waarop je uiteraard wel met de schoenen 
die je tijdens het optreden draagt kunt lopen en dansen. Neem dus een paar gymschoenen of een 
paar dikke sokken mee waarop je rondom de balletvloer door de sporthal kunt lopen. Deze regel geldt 
trouwens ook voor alle (eventuele) begeleiders! 
 
Globale planning maandag 20 november 
Op de dag van het gala is er in de middag natuurlijk de generale repetitie. Alle genomineerden worden 
tussen 11:30 uur en 12:15 uur verwacht in Koninklijk Theater Carré. Daar word je in de foyer ontvangen 
met een kopje koffie of thee. Aansluitend is er een welkomstwoordje in de zaal met eventuele 
huishoudelijke mededelingen. Zorg er dus voor dat je UITERLIJK OM 12:15 UUR binnen bent! Je 
ontvangt uiterlijk woensdag 8 november het uitgebreide programma en meer informatie over de dag 
van het gala. 
 
Vragen 
Natuurlijk zijn we voorafgaand aan de repetities altijd per mail bereikbaar op 
info@amateurmusicalawards.nl. Voor, tijdens en na de repetities kun je met eventuele vragen, 
opmerkingen of andere zaken terecht bij onze productieleidster Margot Oudshoorn. 

Neem bij calamiteiten en vertragingen op zondag 19 november alleen telefonisch contact op met Margot, 
op telefoonnummer 06-44 26 71 17. 

We verheugen ons op een mooie muzikale dag op zondag 19 november! 

Hartelijke groeten, namens initiatiefnemers, het bestuur en de organisatie, 

Margot Oudshoorn, secretaris  
Stichting Amateur Musical Nederland 
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