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Beste Sjak, 

Namens Stichting Amateur Musical Nederland mogen we jullie feliciteren met vijf nominaties voor een 

Amateur Musical Award. Een hele prestatie gezien het aantal aanmeldingen! 

Het Brabants Muziektheater is met de productie Titanic genomineerd voor: 

 Beste Vrouwelijke Bijrol Comedy: Mieke van Nistelrooij voor de rol van Alice Beane 

 Beste Vrouwelijke Bijrol Drama: Annemarie Paulusse voor de rol van Kate McGowan 

 Beste Mannelijke Hoofdrol Drama: Roy Verhoeven voor de rol van Frederick Barret 

 Beste Musical Drama 

 Beste Vormgeving en Toneelbeeld 

Wij gaan ervan uit dat de genomineerden, zoals in het reglement beschreven staat, niet betaald 

hebben gekregen. Wij vertrouwen erop dat jullie contact met ons opnemen als dit wel het geval is. 

Vrijkaarten  

Mieke, Annemarie en Roy ontvangen ieder twee vrijkaarten voor hun supporters. Daarnaast ontvangt 

jullie vereniging twee vrijkaarten voor de nominatie in de categorie Beste Musical en twee vrijkaarten 

voor de nominatie in de categorie Beste Vormgeving en Toneelbeeld. De vrijkaarten voor deze twee 

categorieën zijn bestemd voor de twee personen die, in geval van het winnen van de award, namens 

de vereniging de award op het podium in ontvangst nemen. Alle vrijkaarten worden door ons 

geplaceerd. Het is niet mogelijk de vrijkaarten om te wisselen voor plaatsen elders in de zaal. 

Gala 

Tijdens het Gala op 20 november 2017 zullen zoveel mogelijk genomineerden live in Koninklijk Theater 

Carré in Amsterdam laten zien waarom zij genomineerd zijn. Maar voor het zover is, moet er nog veel 

gebeuren… 

Optredens  

Live optredens worden gegeven door de genomineerden in de categorieën:  

 Beste Mannelijke Hoofdrol Comedy  

 Beste Mannelijke Hoofdrol Drama 

 Beste Vrouwelijke Hoofdrol Comedy 

 Beste Vrouwelijke Hoofdrol Drama 

 Beste Mannelijke Bijrol Comedy 

 Beste Mannelijke Bijrol Drama 

 Beste Vrouwelijke Bijrol Comedy 

 Beste Vrouwelijke Bijrol Drama 

  



 

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 

 

Daarnaast zullen er optredens zijn van de genomineerde verenigingen in de categorieën: 

 Beste Musical Comedy 

 Beste Musical Drama 

 Beste Ensemble 

Repetities 

Voor de optredens tijdens het Gala moet uiteraard gerepeteerd worden. Voor ieder optreden staan 

twee repetities gepland: een pianorepetitie en een orkestrepetitie/doorloop. 

 Pianorepetitie: 

o zaterdag 11 november van 10.00 uur tot 18.00 uur voor alle genomineerde hoofd- en 

bijrollen 

o zondag 12 november van 10.00 uur tot 18.00 uur voor alle genomineerde producties 

in de categorieën Beste Musical Comedy, Beste Musical Drama en de genomineerden 

in de categorie Beste Ensemble. 

o Zodra het repetitieschema voor de pianorepetities bekend is zullen we jullie daarover 

direct informeren. 

o De locatie voor de pianorepetities op zaterdag 11 en zondag 12 november is: 

Stage Entertainment Nederland 

De Boelelaan 30 

1083 HJ Amsterdam  

Klik hier voor de bereikbaarheid van Stage Entertainment. 

 Orkestrepetitie/doorloop:  

o zondag 19 november van 10.00 uur tot 18.00 uur voor alle genomineerden in alle 

categorieën.  

o Zodra de invulling van het programma en de locatie bekend zijn zullen we jullie 

daarover direct informeren. 

We rekenen erop dat jullie alles op alles zetten om bij deze repetities aanwezig te zijn! Bij één 

verhindering wordt gekeken of er iets te regelen is, bij twee verhinderingen is live deelname aan het 

Gala niet mogelijk, we rekenen daarbij op jullie begrip. Houd deze drie dagen dus in ieder geval vrij in 

de agenda. Houd er verder rekening mee dat alle spelers op de dag van het Gala al in de loop van de 

ochtend aanwezig moeten zijn voor de generale repetitie in Koninklijk Theater Carré! 

Orkest 

Het hele Gala wordt live begeleid door het Grand Circle Orchestra. Er kan geen gebruik worden 

gemaakt van een geluidsband. We laten jullie zo spoedig mogelijk weten wat wij van jullie nodig 

hebben om de arrangementen te maken. 

http://www.stage-entertainment.nl/bereikbaarheid/
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Aantal deelnemers  

Omdat we zoveel mogelijk live willen laten zien en horen en de ruimtes onstage en backstage beperkt 

zijn, hebben we moeten besluiten een maximum aantal van 25 deelnemers per productie vast te 

stellen. Aan de artistieke leiding van alle groepen de vraag zich hier aan te houden. Neem bij vragen of 

grote problemen contact met ons op via info@amateurmusicalawards.nl. 

Kleding 

We willen de optredens zoveel mogelijk in de originele kleding laten zien. Mocht dit onmogelijk zijn, 

omdat de kleding bijvoorbeeld was gehuurd, dan gaan we ervan uit dat jullie artistieke leiding een 

mooi totaal plaatje weet te creëren. Hiervoor kunnen we ook met elkaar ideeën uitwisselen tijdens de 

eerste repetitie. 

Checklist: wat willen we allemaal van jullie weten en ontvangen? 

 Wanneer de naam van de genomineerde persoon of de naam van de rol niet correct door ons 

gespeld is: de correcte spelling 

 Het e-mailadres en mobiele telefoonnummer van de genomineerde. 

 Het e-mailadres en mobiele telefoonnummer van het gehele artistieke team (zowel regisseur, 

choreograaf als muzikaal leider). 

 de Facebooknaam/account van de genomineerden en de vereniging, met daarbij de 

toestemming van de genomineerden om hen te taggen in berichten. 

 Een portretfoto van de genomineerden en een foto van de genomineerden in rol/kostuum als 

digitale bestanden met een minimale resolutie 300 dpi en bestands-type .JPEG voor in het 

programmaboek en eventuele projectie tijdens het Gala. 

 Het aantal spelers in het gehele ensemble, maximaal 25 personen! 

Overnachten 

Voor veel genomineerden wordt het al met al heel wat heen en weer gereis naar Amsterdam. Daarom 

vinden we het leuk om jullie te kunnen melden dat Stayokay Amsterdam jullie als genomineerde 

vereniging een aanbieding wil doen van 10% korting op de prijs van de kamers voor de locaties 

Vondelpark en Zeeburg. Deze aanbieding is geldig voor de overnachtingen van 19 op 20 november en 

van 20 op 21 november. Hiervoor gebruik je bij het boeken via de website van Stayokay de 

kortingscode AMA17.  

Tot slot  

Het Gala wordt een enorme kluif en uitdaging, voor we het weten breekt de dag van het Gala aan. 

Daarom willen we jullie nu al met klem verzoeken om onze deadlines niet te overschrijden en per 

omgaande te reageren. 

  

https://www.stayokay.com/nl
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Dit is nu al heel veel informatie en er volgt de komende tijd nog veel méér informatie. Neem bij vragen 

vooral contact met ons op. En vergeet niet om uiterlijk 10 september 2017 alle gegevens en bestanden 

aan ons door te geven! 

We verheugen ons erop hier samen met jullie een daverend succes van te maken. En klik hier voor de 

laatste kaarten die in de verkoop zijn, zodat alle genomineerden aangemoedigd zullen worden in een 

uitverkocht Koninklijk Theater Carré! 

 

Hartelijke groet, 

Mede namens bestuur Stichting Amateur Musical Nederland, 

 

Guido van Gend & Bernd Duenk 

Producenten & initiatiefnemers 

https://carre.nl/voorstelling/amateur-musical-award
https://carre.nl/voorstelling/amateur-musical-award

