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Beste deelnemer, 

 

Je bent ingeschreven voor onze cultuurkampen in augustus in Geel en graag bezorgen we 
reeds de nodige informatie zodat je je tijdig kan voorbereiden voor deze spetterende weken. 
Kleine wijzigingen zijn uiteraard nog mogelijk, daarom ontvangen jullie op vrijdag 10 augustus 
nog een tweede briefing waarin we de laatste puntjes op de “i” zetten.  

We wensen je in ieder geval heel veel musicalplezier! 

Tijdens de kampen gelden onze algemene voorwaarden voor workshops. De volledige tekst 
kan je online bekijken. 

Hieronder vind je de details voor de zomerkampen van 2018. 

Periode 2: 20 – 24 augustus 

Periode 3: 27 – 31 augustus 

We starten iedere dag om 08.30u en sluiten af om 11.30u. 
We voorzien opvang vanaf 08.00u en dit tot 12.00u. 

De kleuters worden verwacht in de Ecodroom om zich aan- en af te melden, hier hebben 
ze hun uitvalsbasis gedurende de ganse periode.  

De ingang van het gebouw binnen de Ecodroom bevindt zich net achter de witte trap 
die naar de ondergrondse parking leidt. De vlag van People On Stage zal aan de ingang 
staan zodat je niet kan missen. 

Ten vroegste om 08.00u gaan de deuren open. Je krijgt bij het aanmelden een badge. Van 
zodra je je badge aan hebt, val je onder onze verantwoordelijkheid. 

Stipt om 08.30u starten de eerste activiteiten! 

http://www.peopleonstage.be/
http://www.peopleonstage.be/algemenevoorwaarden
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Om 11.30u eindigen de activiteiten.  

Als je wordt opgehaald, dan laat je je badge opnieuw achter en dragen wij onze 
verantwoordelijkheid weer over aan diegene die je komt ophalen. 

Ten laatste om 12.00u sluiten we de deuren van de Ecodroom en verwachten we dat 
iedereen naar huis vertrokken is. 

Iedere deelnemer zorgt per dag zelf voor één tussendoortje voor tijdens de pauze. 

Drank mag van thuis worden meegebracht, maar kan ook aangekocht worden tijdens de 
pauze. We voorzien flesjes water en frisdrank aan 1 EUR/stuk (cash te betalen) 

Eigen drinkbussen vullen aan de kraan kan uiteraard ook. 

Je draagt best sportieve, gemakkelijke kledij en vaste schoenen (geen slippers!) 

In de briefing van 10 augustus geven we de kledijvoorschriften voor de toonmomenten 
mee. We vragen om deze kledij bij elkaar te zoeken en op woensdag mee te brengen 
zodat alles gecontroleerd kan worden. 

Het is zeker niet de bedoeling om speciaal kledij te gaan kopen, breng daarom de 
begeleiding op de hoogte als je bepaalde stukken niet kunt vinden. 

De kleuters zullen de proloog brengen van onze zomermusical. 

Het artistiek team heeft dit jaar gekozen om met de toonmomenten de musical “Anastasia” 
te brengen. We nemen je mee naar het oude Rusland waar de tsaar en zijn gezin gelukkig 
leefden in het paleis. Tot Raspoetin onheil en ellende zaaide over heel Rusland. 

De voorstellingen zijn gratis, plaatsen moet je niet op voorhand reserveren. Om de grote 
toeloop aan te kunnen, spelen we iedere vrijdag 2 keer. Een eerste voorstelling start om 
17.30u, een tweede om 18.30u. 

We raden aan om zoveel mogelijk in te zetten op 17.30u, want als de zaal vol is, moeten 
we de deuren sluiten. Mensen die er om 17.30u niet bij kunnen, hebben dan nog een kans 
om 18.30u. Als iedereen om 18.30u komt… dan hebben we een probleem!!! 

http://www.peopleonstage.be/
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Door deze oproep hebben we de voorbije jaren nog nooit problemen gehad om iedereen 
te kunnen plaatsen en verwachten we dit ook dit jaar niet te hebben! Paniek en stress is 

dan ook helemaal niet nodig 😉 

Toonmomenten telkens om 17.30u en om 18.30u. 

Duur +/- 45 minuten 

Deuren open vanaf 15 minuten voor aanvang. 

Vanaf 17.30u tot 20.30u is De Waai open voor het publiek om iets te komen drinken.  

Kleuters die wensen mee te spelen in de voorstellingen (niet verplicht), worden om 17.00u 
terug in de foyer van zaal De Waai verwacht (niet in de Ecodroom!!!). Voor hen voorzien 
we een hotdog tussen de 2 voorstellingen in. 

Omdat de kleuters de proloog van de musical spelen, zijn zij reeds klaar om 18.45u. Ze 
komen meteen door naar de foyer van De Waai, waar ze kunnen worden afgehaald. We 
voorzien hier opvang tot 19.15u zodat ouders die op dat moment een voorstelling 
bijwonen, niet ongerust hoeven te zijn. 

Tijdens de kampen 

We zijn tijdens de kampen telefonisch rechtstreeks te bereiken tussen 08.00u en 19.00u 
op het nummer 0468/34.59.24. Je krijgt dan rechtstreeks iemand van de 
kampcoördinatoren aan de lijn. 

Algemeen contact 

Voor rechtstreeks contact met People On Stage, kan je onze administratieve vrijwilligers 
bij voorkeur bereiken via mailing@peopleonstage.be 

Verlof 

Van vrijdag 06 juli 12.00u t.e.m. dinsdag 07 augustus sluit People On Stage de deuren 
om even uit te rusten. In deze periode zijn we dan ook moeilijk tot niet te bereiken. 

Vanaf woensdag 08 augustus staan we echter weer paraat. 

http://www.peopleonstage.be/
mailto:mailing@peopleonstage.be

