
  

Aan de ouder(s)/ verzorger(s) 
van de cast, band en de licht & geluidploeg van “TITANIC” 

Betreft:     Informatie over de week van uitvoering 

Zwolle, 22 mei 2019 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Graag willen we u op de hoogte stellen van de gang van zaken tijdens de speelweek van de 
theaterproductie, waarbij wij uitgaan van het volgende:  
  

• Het onderwijs is, ook tijdens deze hectische week, belangrijk. 
• Leerlingen volgen zoveel mogelijk reguliere lessen. 
• Leerlingen plannen ruim van tevoren, wanneer zij hun huiswerk gaan maken. 

Voor leerlingen, die tussentijds niet naar huis kunnen/willen, is er een lokaal beschikbaar  
om rustig huiswerk te kunnen maken. 

Eventuele vragen/problemen omtrent het huiswerk/toetsen worden persoonlijk met de 
desbetreffende docent(e) afgehandeld. 

Verder vindt u aan de achterzijde van deze brief een weekoverzicht.  
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit schrijven, dan kunt u natuurlijk altijd 
contact met ons opnemen per tel. 0623593845 of e-mail rtilburg@meandercollege.nl. 

De kaartverkoop start op maandag 27 mei. Een kaartje kost 5,00 euro en is verkrijgbaar 
tijdens de eerste en tweede pauze op Noord 2 of via de website:  
www.ticketkantoor.nl/shop/meandertitanic 

De voorstelling start om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur bent u welkom in de Bolder 
(wijkcentrum naast het Meander). Graag ontvangen wij u en uw familie, vrienden en/of 
kennissen om samen te genieten van deze voorstelling.  

Met vriendelijke groet, 

Remy van Tilburg  regisseur  
Bart Scholten   regie assistent 
Krist Akkermans  regie assistent 
Jiska Jonker   regie assistent 
Florian van de Belt  muzikaal leider 
Jose de Haan   zangrepetitor 

mailto:rtilburg@meandercollege.nl
http://www.ticketkantoor.nl/shop/meandertitanic


TITANIC - WEEKOVERZICHT 
Dinsdag 28 mei  Kostuumpas 
Elke leerling komt zelfstandig na zijn laatste les naar het keldertheater om daar het kostuum te 
passen. 

Vrijdag 31 mei    Extra repetitie 
Zangrepetitie 10.00 - 12.00 (voor iedereen) 
Repetitie van 12.00 - 16.00 (voor iedereen) 

Zaterdag 1 juni  Extra repetitie  
Repetitie van 10.00 - 17.00 Doorloop met band 

Maandag 3 juni  Generale repetitie  
13.30    Spelers , licht- en geluidploeg en band aanwezig    
13.30    Aanvang grime baarden en snorren  
13.30 – 14.45   Spelers omkleden 
14.00     Zenderen spelers 
14.20    Soundcheck spelers 
14.45    Soundcheck band 
15.00 – 18.00   Generale repetitie 
 
- Het 7e, 8e en 9e uur vervallen. 
- School zorgt voor het doorgeven van de absentie aan de conciërge  
             

Woensdag 5 juni  Première     
 

16.00 Aanvang grime baarden en snorren  
16.30  Spelers aanwezig (omkleden en rekwisieten op hun plek leggen) 
17.30 Band aanwezig 
17.45  Soundcheck band 
17.45  Zenderen spelers 
18.30 Soundcheck zenders 
19.00  Warming up   
19.30 Aanvang voorstelling  
22.00 Einde voorstelling   

- Leerlingen volgen de reguliere lessen. 
- Leerlingen zorgen zelf voor hun eigen avondeten en kunnen eten voor of tijdens het omkleden. 
             

Donderdag 6 juni  Tweede en derde voorstelling   

10.00 Spelers aanwezig, notes (omkleden en rekwisieten op hun plek leggen) 
10.30 Aanvang grime baarden en snorren 
11.30  techniek aanwezig 
12.00 Band aanwezig 
12.15  Soundcheck band 
12.30  Zenderen spelers 
13.00 Soundcheck zenders 
13.30 Warming up   
14.00 Aanvang voorstelling  
16.30 Einde voorstelling   

17.00 Gezamenlijke maaltijd 

18.00 Spelers (omkleden en rekwisieten op hun plek leggen) 
18.00  Soundcheck band 
18.15  Zenderen spelers 



18.30 Soundcheck zenders 
19.00  Warming up   
19.30 Aanvang voorstelling  
22.00 Einde voorstelling   

- Leerlingen zijn de hele dag uitgeroosterd 
- School verzorgt een warme maaltijd voor alle deelnemende leerlingen. 

             

Vrijdag 7 juni  Grande Finale    

16.00 Aanvang grime baarden en snorren  
16.30  Spelers aanwezig (omkleden en rekwisieten op hun plek leggen) 
17.30 Band aanwezig 
17.45  Soundcheck band 
17.45  Zenderen spelers 
18.30 Soundcheck zenders 
19.00  Warming up   
19.30 Aanvang voorstelling  
22.00 Einde voorstelling   
22.00 - 24.00 Opruimen 

- Leerlingen zijn huiswerkvrij en het 1e uur vrij.  
- Leerlingen volgen de reguliere lessen. 
- Leerlingen zorgen zelf voor hun eigen avondeten en kunnen eten voor het omkleden of 

tijdens. 

Na afloop van de laatste voorstelling wordt er van de leerlingen (en eventueel hun fans) 
verwacht dat zij helpen met opruimen. Iedereen heeft een eigen, specifieke taak. Des te 
meer handen meehelpen, des te sneller de klus is geklaard!  
 
 
OVERIGE INFORMATIE  
Avondeten 
Tijdens de speelweek wil een aantal leerlingen graag hun eten verwarmen inde 
personeelskamer van onze school. Dit hebben wij altijd goed gevonden op voorwaarde dat 
de gebruikte spullen netjes opgeruimd worden en het weer schoon achtergelaten wordt. 
Helaas blijkt elk jaar weer dat dit niet lukt. Zelf zijn wij te druk met andere zaken om toezicht 
te kunnen houden en dus hebben we dit besloten dat er geen gebruik meer gemaakt kan 
worden van de magnetron in de personeelskamer. We willen u dan ook vragen om uw kind 
op woensdag en vrijdag eten mee te geven dat koud gegeten kan worden (een lekkere 
salade of pannenkoek, boterham met ei, etc.). Op donderdag biedt school alle leerlingen 
(spelers, band, licht- en geluidploeg een warme maaltijd aan).  
In de kleedkamer zal tijdens de voorstellingsweek drinken voor de leerlingen aanwezig zijn. 
 
 
Hulp bij het wassen v.d. kostuums 
Zoals elk jaar willen wij u ook dit jaar vragen om het kostuum, dat uw kind na afloop van de 
laatste voorstelling mee naar huis neemt, uit te wassen. Daarnaast zijn er een aantal 
kledingstukken, die we ook graag gewassen zouden zien. Mogen we een beroep op u doen? 

Opruimen  
Nadat de voorstelling op vrijdag 7 juni is afgelopen, moet het decor worden afgebroken en 
opgeruimd. Ook hierbij kunnen we uw hulp gebruiken!  



HULP GEVRAAGD 

Het is prettig om van tevoren een beeld te hebben van de hoeveelheid hulp, dus 
mocht u willen helpen… Zou u hieronder dan uw gegevens in willen vullen en dit 
papier door uw kind laten inleveren bij Remy van Tilburg. (Het mag ook in zijn 
postvak worden gedaan). 

Alvast bedankt! 

 
 HULP GEBODEN! 

0  Ja, ik wil vrijdag na afloop een handje helpen! 
0 Ja, ik wil een wasje draaien (en strijken). 

Mijn naam is:            

Ouder/ verzorger van:          

Mijn telefoonnummer is:          
 
Mijn e-mailadres is:           
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


