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En dan ineens is het zover, maandag 20 november 2017, de dag van het derde Amateur Musical Award Gala!  

Locatie 
Koninklijk Theater Carré 
Amstel 115-125  
1018 EM Amsterdam 
Informatie over bereikbaarheid en parkeren is te vinden op: https://carre.nl/pagina/bereikbaarheid. 

Contactpersoon 
Neem bij problemen, vertraging of wat dan ook, op 20 november alleen telefonisch contact op 
met Margot Oudshoorn: 06-44 26 71 17.  

Stap voor stap door de dag 
In dit draaiboek vind je heel veel informatie. Het is een lange tekst maar we hebben gemerkt dat het voor 
jou fijn is om alles op een rijtje te hebben. Lees het goed en aandachtig door, print het uit en zorg dat je het 
bij je hebt als leidraad voor de galadag!  

Ontvangst 
Alle genomineerden worden tussen 11:30 uur en 12:15 uur verwacht in Koninklijk Theater Carré, behalve 
STEMP en het Valuascollege. Zij komen eerder. De entree voor alle genomineerden en begeleiders is de 
hoofdingang van Carré , gelegen aan de Amstel. De contactpersonen van de groepen en de genomineerde 
solisten melden zich bij de ontvangstbalie. Zorg ervoor dat je UITERLIJK 12:15 uur binnen bent! Wanneer jouw 
groep compleet binnen is worden jullie rechtstreeks naar de jullie toegewezen kleedruimte gebracht om al je 
spullen neer te zetten. 
 
 

Programma galadag maandag 20 november 2017  
11:15 Valuascollege/Cats en STEMP/Joseph uiterlijk binnen! 

11:30-12:15 Inloop alle genomineerden via hoofdingang Carré 

11:30-12:15 
 

Genomineerden worden zodra de groep compleet is direct naar kleedruimtes gebracht 
om spullen weg te zetten 

11:30-12:15 Ontvangst in foyer met koffie en thee 

11:30-12:30 Valuascollege en STEMP zenderen 

12:30  Iedereen is aanwezig bij het welkomstwoord en huishoudelijke mededelingen in de zaal  

12:45 Zenderen/headset alle genomineerden op volgorde van line-up 

 Lunchen wanneer er even tijd is, geen specifieke pauze  

13:00-13:30 Soundcheck Cats en/of Joseph 

13:30-13:45 Spacen opening 

14:00-17:00 Generale repetitie in kostuum 

 
tijdens doorloop eerste akte worden genomineerden tweede akte gezenderd  
voor zover dat nog niet gedaan is 

17:00-19:00 Eten en kap en grime 

19:00-19:30 Zenderen indien van toepassing 

19:30 Zaal open voor publiek 

20:00 Aanvang gala 

22:45 Einde gala 

https://carre.nl/pagina/bereikbaarheid
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Kleedruimtes 
Carré is backstage minder groot dan dat je misschien in eerste instantie zou verwachten. Natuurlijk is een 
evenement als het onze, met driehonderd mensen (genomineerden, begeleiders en crew) backstage een 
uitzondering voor ieder theater. Er is een respectabel aantal kleedkamers, maar er is simpelweg te weinig 
ruimte om iedereen een plekje in een kleedkamer te kunnen geven. We zullen het dus moeten doen met de 
beschikbare ruimte die er is en dat betekent dat er ook andere ruimtes ingericht worden als kleedkamer. 
 

 Iedere groep krijgt een eigen ruimte toegewezen. 
 De kleedruimtes zijn verdeeld over 3 etages. 
 Op iedere etage zal de hele dag een eerste aanspreekpunt van de organisatie aanwezig zijn. 
 Kap & Grime wordt gedaan in jouw eigen kleedruimte. 
 Er zijn in iedere ruimte kledingrekken. Neem je eigen hangers mee, deze zijn NIET aanwezig! 
 Neem alleen mee wat je deze dag nodig hebt, pak het handig in en laat kostbaarheden lekker thuis. 
 Als je wilt douchen en genoeg tijd hebt tussen je optreden en de finale in, dan kan dat. Er zijn in een 

aantal kleedkamers douches aanwezig. Zit je in een kleedruimte zonder douche, dan mag je 
uiteraard bij ‘de buren’ gaan douchen.  

 De gangen moeten de hele dag zoveel mogelijk leeg blijven in verband met de brandveiligheid. Er 
mogen dus geen stoelen, koffers of tassen op de gang gezet worden. 

Verblijfsruimte foyer In de Nok 
Naast je eigen toegewezen kleedruimte is overdag de foyer ‘In de Nok’ beschikbaar. In deze ruimte kun je 
verblijven. Dit is ook de plek om een broodje te eten of wat drinken. Roken mag alleen in de speciale 
rookruimte op de tweede verdieping. 
 
De bar in deze foyer is geopend. Hier is voor eigen rekening koffie, thee en frisdrank verkrijgbaar. Neem in 
ieder geval zelf iets mee voor de lunch, gezien het krappe schema van de generale zal er geen echte 
lunchpauze zijn. Er zijn geen broodjes te koop in het theater. 
 
Neem een badjas of vest mee om over je kostuum aan te trekken als je gaat eten of drinken. Je moet er toch 
niet aan denken dat je juist die ene keer dat je in Carré staat met een vlek op je kostuum het toneel op 
moet?! 

Diner 
Heb je ingeschreven oor het diner? Dan staat het buffet vanaf 17.00 uur klaar in foyer In de Nok. Op de dag 
zelf hoor je in welke shift je ingedeeld bent om te gaan eten. 

Begeleiding 
Iedere groep zal bij binnenkomst, tijdens de generale en de voorstelling zoveel mogelijk opgehaald en 
begeleid worden van en naar kleedruimtes, zendertafel en backstage door iemand van de organisatie. 

Zenderen 
Waarschijnlijk is dit voor de meesten van jullie gesneden koek. Toch even in het kort. Onze geluidstechnici 
maken gebruik van headsets met een beugel die om het oor hangt. De microfoon valt op je wang. Deze 
wordt via het snoertje langs je rug verbonden met het zenderkastje dat je onder je kleding om je middel 
draagt in een zenderzakje.  
 
We beginnen direct bij binnenkomst met het zenderen. 

 Alle groepen worden in volgorde van de line up door onze begeleider bij de zendertafel gebracht. 
 Je doet een zenderzakje om en je krijgt daarna van een van de zendertechnici de microfoon met 

beugel omgehangen. Die wordt met een klein stukje Leukoplast vastgezet. 
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 Je krijgt bij de zendertafel door welk nummer jouw zender heeft. Dat 
nummer houd jij de hele dag, onthoud het goed. 

 De groepen die starten in de line up zullen gelijk het zenderkastje aangesloten krijgen. 
 We hebben waarschijnlijk niet genoeg zenderkastjes voor iedereen. Daarom worden er 

zenderkastjes gewisseld. Je hoort aan de zendertafel of jij je zender en/of headset ophoudt of dat je 
na je optreden terug moet komen naar de zendertafel.  

 Bij de zendertafel liggen in stukjes geknipte rietjes. Neem deze mee en schuif deze voorzichtig over 
je microfoon als je nog in de make up moet nadat je gezenderd bent of als je gaat eten. Een kruimel 
make up of eten is al genoeg om de microfoon te slopen. 

 
Omdat we ruim voor aanvang van de generale al starten met zenderen, kan je daarna natuurlijk terug naar 
je kleedkamer of naar de verblijfsruimte voor genomineerden, ook dat wordt aangegeven. 
 
Is het eenmaal tijd voor jouw optreden: 

 Zorg dat jouw groep compleet en op tijd klaarstaat. 
 Je wordt door de begeleider backstage gebracht. 
 Je loopt door naar backstage-toneel waar de toneel-zendertechnicus je zender checkt. 
 Dan is het alleen nog wachten totdat de stagemanager je het seintje geeft dat je op moet. 
 Als je het toneel afgaat wordt jouw groep weer opgevangen om je mee te nemen terug naar de 

zendertafel of naar de kleedruimtes. 
 

En verder: 
 Beslist géén lange oorbellen, ook al horen ze bij je kostuum. Deze tikken tegen je microfoon! 

Alleen oorknopjes zijn toegestaan. 
 Je hoeft zelf niets aan of uit te zetten, dus niemand komt aan de knoppen op het zenderkastje. 
 Zenders kunnen al open staan. Het is belangrijk dat het stil is zodra je backstage-toneel oploopt. 
 Je doet NOOIT, maar dan ook NOOIT en in geen enkele situatie zelf je headset of zender af, ook 

al is het goedbedoeld om mee te helpen. De headsets en zenderkastjes zijn kostbaar en erg 
gevoelig. De geluidsmensen weten precies hoe ze met het materiaal om moeten gaan en 
uiteindelijk gaat dat altijd het snelste!  

 Jij kunt wel helpen door ervoor te zorgen dat de technicus makkelijk bij je zender kan komen, 
denk aan open ritsen, knoopjes enzovoort. 

 Je gaat NIET naar buiten met een headset en/of zenderkastje! 

 

Soundcheck 
De soundcheck is alleen met de groepen Valuascollege/Cats en STEMP/Joseph ingepland. De technici 
bekijken op de dag zelf  meer soundcheck nodig is. 

Generale 
Om 14.00 uur gaat de generale repetitie van start. Tijdens de generale doorloopt iedereen in kostuum de 
volledige voorstelling, dus de optredens én de teksten van alle aankondigingen, opkomsten en de routine 
van de uitreiking. Kap & Grime hoeft zeker nog niet klaar te zijn, maar het mag natuurlijk wel. Alle 
opkomsten zijn, gezien vanaf toneel vanaf Stage LEFT, af is altijd via Stage RIGHT. Bernd zal dit ook al bij de 
repetities duidelijk aangeven. 
 
De genomineerden die in de tweede akte pas optreden nemen, nadat zij gezenderd zijn, plaats op het 
balkon en kunnen daar genieten van de eerste akte. Bij de tweede akte is dat uiteraard andersom.   
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Line up 
 
Eerste akte 

Welkom – Erik Brey 

 Uitreiking Award Beste Toneelbeeld 

Cats | Valuascollege Venlo | categorie Beste Musical Drama 

Medley Beste Vrouwelijke Bijrol Drama 

Uitreiking Award Beste Vrouwelijke Bijrol Drama 

Medley Beste Mannelijke Bijrol Comedy 

 Uitreiking Award Mannelijke Bijrol Comedy 

Joseph and The Amazing Technicolor Dreamcoat | Stichting STEMP | categorie Beste Musical Comedy 

Medley Beste Mannelijke Bijrol Drama 

 Uitreiking Award Beste Mannelijke  Bijrol Drama 

Legally Blonde | The MusiCompany | categorie Beste Musical Comedy 

Medley Beste Bijrol Vrouw Comedy 

 Uitreiking Award Beste Bijrol Vrouw Comedy  

Titanic | het Brabants Muziek-Theater |categorie Beste Musical Drama  

 

PAUZE 
 

Tweede akte 

The Wiz | Stichting BOV | categorie Beste Musical Comedy  

 Uitreiking Award Beste Musical Comedy 

Medley Beste Mannelijke Hoofdrol Drama 

 Uitreiking Award Beste Mannelijke Hoofdrol Drama  

Medley Beste Vrouwelijke Hoofdrol Drama 

 Uitreiking Award Beste Vrouwelijke Hoofdrol Drama 

Rent | Musicaltheater Vals Alarm | categorie Beste Musical Drama  

 Uitreiking Award Beste Musical Drama 

Medley Beste Mannelijke Hoofdrol Comedy 

 Uitreiking Award Beste Mannelijke Hoofdrol Comedy 

Medley Beste Vrouwelijke Hoofdrol Comedy 

 Uitreiking Award Beste Vrouwelijke Hoofdrol Comedy 

Robin Reitsma | Soldaat Van Oranje – Winnaar Pia Douwes Award 2016 

 Uitreiking Pia Douwes Award 

Medley Beste Ensemble:  

Hoezeee! |NKT Theaterschool - Into the Woods | Musicalvereniging On Stage | The Wiz – Stichting BOV 

 Uitreiking Award Beste Ensemble 

Finale 
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Finalenummer  
Het Gala wordt afgesloten met het gezamenlijke slotlied. Alle genomineerden zullen tijdens het 

finalenummer in galakleding (Black Tie) op het toneel en in de zaal in de gangpaden staan. Kleed je na je 

eigen optreden direct om in je galakleding en ruim ook direct je spullen op in je tas of koffer. 

 

Het laatste optreden voor de grote finale is de medley Beste Ensemble. Dat betekent een spoedverkleding 

naar gala voor:  

 NKT - Hoezeee 

 On Stage - Into the Woods 

 BOV -The Wiz 

De kleedruimte voor NKT is naast het toneel. On Stage en BOV, jullie krijgen in de gang naar het toneel een 

ruimte toegewezen voor de spoedverkleding. Je kunt daar de galakleding van te voren ophangen en 

presetten. En vanzelfsprekend blijft iedereen van de preset vaneen ander af. 

Winnaars 
In de bijlage vind je tips en tricks voor je speech, voor het geval je mocht winnen. Doe er je voordeel mee!  

Alle winnaars komen direct na afloop naar het toneel voor het foto en persmoment op het toneel. De technici 

moeten onmiddellijk na de voorstelling gaan breken, dus volg goed de instructies waar je wel en niet mag 

gaan staan precies op om ongelukken te voorkomen. Ook hier is begeleiding bij aanwezig. Na het foto-en 

persmoment dalen de winnaars gezamenlijk de trap af naar het Grand Café waar mede-genomineerden en 

het publiek op je wacht. 

Niet gewonnen? 
Of je nu wel of geen winnaar bent geworden, wij zouden het erg leuk vinden om na afloop met jullie te 

proosten op een prachtig gala en zo de dag met elkaar af te sluiten. Dat doen we in het Grand Café, waar we 

gezamenlijk ook alle winnaars zullen verwelkomen. 

Direct na de voorstelling 
Als het gala achter de rug is en je hebt niet gewonnen dan ga je direct terug naar de kleedruimtes om je 

spullen op te halen en mee te nemen naar de voorkant van het theater. Daarna ga je pas naar het Grand 

Café.  
 

Je spullen halen  moet zo snel mogelijk gebeuren. Omkleden hoeft niet meer, want je bent al omgekleed in 

je gala- of feestelijke outfit en ook je spullen zijn als het goed is al opgeruimd. Je kunt je tassen en koffers 

neerzetten in de foyer die wij hiervoor zullen reserveren. Het is niet mogelijk koffers in de garderobe voor 

het publiek in bewaring te geven. Een half uur na de voorstelling worden de kleedruimtes resoluut door 

Carré afgesloten en kun je er echt NIET meer in! Ook de spullen van de winnaars moeten naar die foyer. 

Spreek binnen je groep of categorie van tevoren af wie jouw spullen voor je meeneemt mocht jij winnen. 

Gevonden voorwerpen 
Logisch, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen en zowel de organisatie als Carré is niet 

verantwoordelijk voor verlies en diefstal. Let op je eigendommen en check voor vertrek uit de kleedkamer of 

je alles hebt. Kom je thuis en mis je toch iets? Geen nood. Wij zorgen ervoor dat we alle achtergebleven 

items meenemen. Mis je iets, mail dan naar info@amateurmusicalawards.nl. 

mailto:info@amateurmusicalawards.nl
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En dan nog dit… 

Dresscode: Black Tie 
Er zijn vragen gesteld over de dresscode Black Tie. Deze dresscode geldt voor iedereen, zowel voor 
genomineerden (vanaf het slotlied) als voor het publiek. Google even op dresscode Black Tie, dan lees je wat 
het precies inhoud. Kort gezegd is het een smoking (korte jas) voor heren en een lange of cocktailjurk voor 
de dames. Omdat we natuurlijk niemand op kosten willen jagen is nette feestelijke kleding ook prima. We 
willen in ieder geval géén spijkerbroeken en gympies zien! 
 

Praktische Informatie 
Hieronder een aantal tips en wat ‘spelregels’ om de dag soepel te laten verlopen met 300 mensen 
backstage: 

 We zijn te gast in het Koninklijk Theater Carré. Volg altijd aanwijzingen van het personeel van 
het theater en die van de mensen van ons productieteam op. Houd alles netjes! 

 We zullen duidelijk aangeven wat ‘genomineerden-gebieden zijn. Jullie worden vriendelijk 
verzocht in deze gebieden te blijven en niet te gaan zwerven door het theater. 

 De genomineerden die optreden blijven tijdens het Gala backstage. In alle ruimtes zal de 
voorstelling via de intercom te horen zijn. 

 Hang geen kleding op aan richeltjes boven deuren en dergelijke, maar gebruik alleen de 
kledingrekken en nogmaals, zorg zelf voor hangers! 

 Je bent alleen backstage-toneel als je daar op dat moment  moet zijn. De ruimte backstage is 
zeer beperkt en de techniek moet daar goed kunnen bouwen en werken. 

 Je telefoon neem je natuurlijk niet mee backstage-toneel. Zet je telefoon dan op stil of liever 
nog op vliegtuigstand! 

 Neem alleen spullen mee die je echt nodig hebt en laat waardevolle spullen thuis. Tip: neem een 
grote tas mee en stop per groep al je waardevolle spullen in die tas (portemonnee, mobiel etc.) 
die de begeleider bij zich houdt. 

 Als je nog even niets te doen hebt, begin dan alvast met Kap & Grime. Of beter nog: doe zoveel 
mogelijk al thuis voor je naar het theater komt. 

 De foyer In de Nok moet vanaf 18.45 uur helemaal leeg zijn, zodat Carré daar het publiek voor 
het gala kan ontvangen. Op dat moment is de Nok verboden terrein en verhuizen alle 
genomineerden naar de kleedruimtes om zich voor te bereiden op het optreden. 

 
Dit was heel veel informatie, neem het allemaal goed door. Misschien zijn we toch iets vergeten op te 
nemen in dit draaiboek. Schroom niet contact met ons op te nemen als er nog vragen zijn via  
info@amateurmusicalawards.nl! 
 
Tot slot nog één tip: GENIET! Het wordt een hele spannende dag. Als iedereen een beetje rekening met 
elkaar en de beschikbare ruimte houdt dan wordt het een feestje voor ons allemaal! 
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Bijlage: Procedure, richtlijnen en tips voor je bedankspeech in geval van winst 

Stel je nou toch voor, je wint een award! 
Natuurlijk studeer je thuis al een kort dankwoord in voor het geval dat je wint. Onder in deze bijlage staan 
ook nog een aantal richtlijnen en tips om je op weg te helpen. 
 

Genomineerde solisten 

Aan het einde van de medley blijven alle genomineerden onstage. De winnaar loopt naar voren en neemt 
zijn/haar prijs in ontvangst  
 
Geselecteerde ‘Award-ophalers’  backstage 

Ben jij aangewezen om voor jouw vereniging de award op te halen in een van de categorieën Beste 
Vormgeving & Toneelbeeld, Musical of Ensemble  dan meld je je 5 minuten voor de geplande uitreiking bij 
de stagemanager stage LEFT. Daar wacht je in de coulissen, de winnaar loopt het podium op om de prijs 
(eventueel met een mede-verenigingslid die uit de zaal komt) in ontvangst te nemen. 
 

Richtlijnen, valkuilen en tips 
Voor het uitreiken, in ontvangst nemen en de bijbehorende speech staat een maximum van  
2 minuten. Dit houdt in dat je speech maximaal 1 minuut mag duren. Na 45 seconden start het orkest met 
spelen om aan te geven dat je af moet ronden. Om te garanderen dat we de planning van de avond rond 
krijgen moeten we hier heel strikt in zijn. We rekenen op jullie begrip én medewerking. 
 
Valkuil 1 

Niets voorbereiden ‘want ik win toch niet of ik improviseer wel iets’. 
Tip: Je hebt maar een minuut, een goede voorbereiding helpt je en geeft je rust en zekerheid op het 
moment dat je daar staat. Op dat geweldige moment wil je niet om woorden verlegen zitten. 
 
Valkuil 2 

Alleen maar namen van mensen opnoemen die je wilt bedanken en er dan toch één vergeten… 
Tip: Bedank een groep, een team. Kies twee personen uit zonder wie jij er niet had gestaan. Durf 
ongegeneerd trots en blij te zijn op je eigen prestatie! 
 
Valkuil 3 

Door tijdsdruk en zenuwen heel erg snel en onverstaanbaar spreken 
Tip: Oefen je speech hardop. Formuleer je zinnen duidelijk. Kort en krachtig doet wonderen. Vraag ook 
iemand om naar je speech te luisteren. Dan weet je zeker dat je duidelijk over komt. 
 

Algemene tips:  

 Humor werkt beter dan drama. 
 Heb je echt geen inspiratie? Een aardig woord voor je medegenomineerden, de organisatie, de jury 

etc. kun je ook in je speech verwerken. 
 Kijk als je het echt niet meer weet op YouTube naar de opnames van de eerste twee Gala’s, je ziet 

snel genoeg wat wel en niet werkt  
 
Na de uitreiking en je speech ga je samen met de presenter en de assistent af via stage-right. 
We wensen jullie veel succes en plezier met de voorbereidingen! 


