
 

 

Aan de deelnemers en deelneemsters van 

KINDERZITTING 2020 

7, 8 en 9 februari 

 

 

 

Om de kinderzitting zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we natuurlijk wel wat regels 

nodig. Deze regels hebben we hieronder op een rijtje gezet. Ook krijg je informatie over licht, 

geluid en de generale repetitie. Verder willen we jullie vragen het inschrijfformulier zo goed 

mogelijk in te vullen en vóór 1 december terug te mailen. 

 

1. De deelnemers zitten minimaal op de basisschool en mogen meedoen tot en met de leeftijd van 

13 jaar. 

2. De maximale groepsgrootte is gesteld op 25. Het grootste percentage van de deelnemers moet 

woonachtig zijn in Volkel. 

3. Iedere groep krijgt begeleidingsbadges voor 2 begeleiders. Deze begeleiders zorgen dat de 

kinderen op tijd aanwezig zijn en begeleiden ze ook in de tent bij het wachten. De  

begeleidersbadge geldt als toegangsbewijs op de aangegeven dag en tijd. Wanneer de kinderen 

uit de zaal gehaald moeten worden, overleg dit dan met de S.O.S.-leiding bij de toegangsdeur. 

4. Het optreden mag niet langer duren dan 5 minuten. Houd je hier echt goed aan!!! 

5. Kinderen mogen, vanwege organisatorische redenen, niet meedoen aan meer dan 2 stukjes. 

6. Let er bij grapjes, liedjes enz. op dat je mensen niet beledigt. 

7. Alle deelnemers zijn verplicht om vrijdag 7 februari naar de generale repetitie te komen. Deze 

begint om 18.00 uur. Je krijgt nog bericht hoe laat je precies wordt verwacht. Laat de kinderen 

de kleding dragen die ze tijdens de zittingen ook dragen (i.v.m. de belichting). 

8. Voor alle drie de zittingen moet iedereen ruim op tijd aanwezig zijn in Jeugdhuis De Sprong. 

9. Iedere deelnemer krijgt een toegangsbewijs voor 1 zitting. (voor welke zitting wordt nog bekend 

gemaakt). 

10. Foto's, geluids- en video-opnamen zijn tijdens de zittingen en generale repetitie verboden. (Er 

wordt door de S.O.S. gezorgd voor foto's en video-opnamen). Tegen betaling zijn deze te 

bestellen voorafgaand aan de zitting. 

11. Tijdens de zitting is het niet de bedoeling dat de deelnemers cadeautjes aanbieden aan het 

jeugdpaar. Dit onderbreekt het programma. 

12. We verwachten dat alle decorstukken en attributen, meteen na de laatste zitting mee naar huis 

genomen worden. 

13. Reclame op kleding of attributen is niet toegestaan. 

 

LET OP:  

 Er zijn vier microfoons voor de artiesten aanwezig. Het podium is 4m x 6m. 

 Hoogte van eventuele decorstukken maximaal 2 meter en stevig gemaakt. 

 Decorstukken mogen niet te groot en te zwaar zijn vanwege gebrek aan ruimte in de coulissen. 

 Zorg ervoor dat je altijd vlak voor een microfoon staat als je iets wilt zeggen; zeker bij een 

toneelstukje moet je hier rekening mee houden bij het oefenen. 

 c.d.’s zo snel mogelijk inleveren, maar zeker vóór 13 januari 2020 bij Jan Willem van Dijk 

(Leeuwstraat 62). Zet er je naam op en vermeld over welk nummer het gaat! 

 Neem bij een collage van liedjes contact op met de S.O.S. (Jan-Willem, tel:06-14644912). Doe dit 

vóór het oefenen. (Zeker vóór 13 januari 2020) Jan Willem neemt dan de collage op. Deze kunt u 

dan verder ook gebruiken om te oefenen. We weten dan zeker dat de geluidskwaliteit goed is. 

 Heb je speciale wensen? Geef dit aan op het inschrijfformulier. We zullen proberen hier zoveel 

mogelijk rekening mee te houden. 

 Heb je verder vragen, bel dan Maaike van Gorkum (06-21385725) of mail 

mvgorkum1@hotmail.com. 

 

voor 1 december 2019 inschrijfformulier inleveren 

voor  13 januari 2020 muziek inleveren 

 

HEEL VEEL SUCCES!!!   Groetjes, de leiding van de S.O.S. 

mailto:mvgorkum1@hotmail.com

