
Op weg naar de uitvoeringen…
www.valuasmusical.nl



• Introductie door Jeroen

• Verdere invulling door Bas

• Gelegenheid tot het stellen van vragen

• Noteer je vragen; chat staat uit

• Presentatie per e-mail (na afloop)

• Vraag-en-antwoordpagina



Jeroen



Verplaatsen (1)

• We gaan de uitvoeringen verplaatsen

• Repeteren en bouwen is niet mogelijk

• Eerst lessen, daarna extra activiteiten

• Later dan nu beginnen is te laat

• Niet minder dan “heel goed”



Verplaatsen (2)

• Huidige periode past niet fijn met examens

• Uitvoeringen tot zondag

• Tijdvak 3 (herexamens) vanaf dinsdag

• TOPklas’ers hebben ook nog Highlights

• Avondklok, dus geen hele repetities



Verplaatsen (3)

• Vooruitzichten theaters zijn slecht

• Weinig bezoekers toegestaan

• Minder mooie ervaring voor deelnemers

• Optelsom van meerdere factoren



Verplaatsen (4)
• Kerstvakantie 2021-2022

• Bewust van deze onhandige periode

• Schooltechnisch handig: toetsen/tentamens

• Voor de leerlingen die dan niet meer op het 
Valuascollege zitten, zoeken we een 
individuele, passende oplossing

• Kerstvakantie: kans het grootste dat leerlingen 
die niet meer op Valuas zitten in Venlo zijn



Bas



Uitvoeringen

• Theater is al het hele seizoen volgeboekt

• We hebben een hele week nodig

• Kerstvakantie is de enige hopelijk 
beschikbare periode

• De Maaspoort is nog in overleg met 
andere, al geplande voorstellingen



Planning

• 27/28 dec: repetitiedagen

• licht/geluid/decor opbouwen

• 31 dec: generale (ochtend/middag)

• 1 jan: try-out/technische doorloop (avond)

• 2-8 jan: uitvoeringen

29/30 december?
4/5 januari?
8 januari?



En nu?

• Alle deelnemers krijgen van ons de keuze 
of ze nog door willen gaan

• Tijd voor een weloverwogen keuze

• Begrip voor jouw beslissing

• Crew staat open voor overleg

• Uiterlijk 26 maart per e-mail laten weten



Meedoen of stoppen?

• Leerlingen die eindexamen gaan doen

• Ik blijf meedoen / Ik stop / Ik wil blijven 
meedoen, maar weet nog niet of dat gaat 
met mijn studie 

• Alle andere deelnemers (inclusief AdS)

• Ik blijf meedoen / Ik stop



Niet meer op Valuas (1)

• Leerlingen die niet meer op Valuas zitten, 
mogen blijven meedoen

• We zoeken naar een individuele oplossing 
voor de repetities

• Meer zelfstandig aan de slag



Niet meer op Valuas (2)

• Indien gewenst: wij willen best 
(mee)overleggen met je nieuwe school

• Heb je zelf een idee hoe je kunt blijven 
meedoen, vertel het dan aan ons



Nieuwe audities

• Vrijgekomen plekken

• Toneel, dans, koor en orkest

• In de week van 28 juni 2021



Mag ik terugkomen?
• Ik ben gestopt toen de voorstellingen 

verschoven naar juni 2021, maar ik wil wel 
graag meedoen in januari 2022

• T/D/K: terugkomen mag zeker

• Misschien niet op dezelfde plek

• Evt. update-auditie: wat kun je (nieuw)?

• O: in overleg met Harry en Bas



Repetities

• Nieuwe repetitieplanning

• Afhankelijk van de maatregelen

• Afgestemd op wat er nodig is per groep



Vragen…



Logistiek

• Alle vragen worden verwerkt in de 
vraag-en-antwoordpagina op de website

• Handje opsteken (Meet)



Op weg naar de uitvoeringen…
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