
  SHREK 
 

Belangrijke zaken! 
 

Dames en heren! 
 
Je krijgt deze brief in tweevoud, 1 voor jezelf, en 1 voor je ouders voor op de 
koelkast,  prikbord,  whitboard , wc deur of oud papierbak ;-) ter info etc. Voor de 
zekerheid ook per mail.  
 
Wat hebben we de afgelopen weken hard gewerkt! Ik ben trots op jullie! 
Er is nog heel veel te doen maar het zal een prachtige voorstelling worden!! 
 
Onderstaand even wat belangrijke dagen / tijden: 
 
Donderdag 27 september, vrijdag 28 september, maandag 1 oktober, dinsdag 3 oktober, 
Bouw Decor ZEKER NIET VERPLICHT, JE BENT WEL WELKOM!  Ook om gewoon even te 
kijken. 
 
 
Zaterdag 15 september repetitie   10:00 - 17:00 (uiterlijk) 
Zondag 16 september repetitie     10:00 - 27:00 (uiterlijk)  
Maandag 17 september repetitie   15:45 - 18:15 
Maandag 24 september repetitie   15:45 - 18:15 
Vrijdag 17 september bouw decor   overdag voor wie kan / wil na 

school of tussenuur 
    repetitie en soundcheck 18:00 – 21:30 (vooraf thuis eten) 
Zaterdag 29 september repetitie en soundcheck  10:00 - 22:00 (uiterlijk)  

(we eten op school) 
Zondag 30 september repetitie     11:00 - 17:00 (uiterlijk)  
Maandag 1 oktober  repetitie   15:45 - 18:15 
Woensdag 4 oktober repetitie   Vanaf 15:45   

(we eten op school) 
    generale repetitie  Eindtijd uiterlijk 22:00 
Donderdag 5 oktober schoolvoorstelling     Tijd volgt, daarna repetitie 

(we eten op school) 
    premiere    20:00 
Vrijdag  6 oktober  schoolvoorstelling     Tijd hoor je nog, daarna vrij 
    voorbereiden    16:00 (iets te eten meenemen!) 
    voorstelling   20:00 
Zaterdag 7 oktober  voorbereiden    16:00 (iets te eten meenemen!) 
    voorstelling   20:00 
Zondag 7 oktober  opruimen   10:00 – 14:00 
 
LET OP: Zaterdag en zondag ruimen we gezamenlijk op. Voor iedereen verplicht!  
 



Wat we nog zoeken: 
 

• Hulp (vaders, moeders of jijzelf) bij het opbouwen op 27, 28 september en 1, 2 
oktober tussen 10:00 en 22:30 in overleg met mij. 

• Hulp (vaders, moeders of jijzelf) bij het passen van de kostuums op zaterdag 
29 en zondag  30 september van 08:30 tot 12:30  in overleg met mij. 

• Hulp (vaders of moeders) met grimeren, voorstelling voorbereiden op donderdag, 
vrijdag en zaterdag in de vroege ochtend (08:30) en de namiddag (16:00). 

• Ouders om te koken op zaterdag, woensdag en donderdag (ca 40 personen) in 
overleg. 

 
Tijdens de voorstellingen worden foto’s en video opnames gemaakt. Deze zullen o.a. op de 
facebookpagina van school geplaatst worden. Mocht je hier bezwaar tegen hebben kan je 
dit melden bij meneer Out.  
 
Tot zover even wat zakelijkheden, en nu op naar 5 prachtige voorstellingen!!! 
 
Vragen etc mag direct aan mij via app of mail. 
 
Hans Hollander 
hans.hollander@planet.nl  / 06 48267998 
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