
Hierbij nog enkele praktische afspraken voor de leerlingen en de ouders 
van leerlingen: 

Plaats van het optreden (én generale repetitie): deSingel – Blauwe 
Zaal, Desguinlei 25  - 2018  Antwerpen 

Alle andere repetities: Concertzaal Academie Deurne, Boshovestraat 173 - Deurne 

GENERALE REPETITIE 

12 maart 2016 
9u tot 12u opbouw 
12u tot 14u enkel woord 
14u tot 16u iedereen (Woord + orkest + AMV) 

Tweede voorstelling tussen 17u en 19u 

 

EXTRA REPETITIEPLANNING MUZIEK 

Woensdag 24 februari van 18u00 tot 1900 repetitie alle leerlingen AMV (leerlingen 
van Deurne-Zuid komen op dat moment naar Deurne-Centrum). Alle lessen AMV 
gaan die woensdag gewoon door. 

Woensdag 2 maart van 18u00 tot 20u00: repetitie met alle leerlingen AMV en het 
Academieorkest (leerlingen van Deurne-Zuid komen op dat moment naar Deurne-
Centrum). Alle lessen AMV gaan die woensdag gewoon door. 18u- 18u45 AMV 
inzingen AMV-koor. 19-20u + AMV + AVV + Rapper. 20u-22u orkest + woord 
doorloop 

Woensdag 9 maart van 18u00 tot 20u00: repetitie met alle leerlingen AMV en het 
Academieorkest (leerlingen van Deurne-Zuid komen op dat moment naar Deurne-
Centrum). Alle lessen AMV gaan die woensdag gewoon door. 18u- 18u45 AMV 
inzingen AMV-koor. 19-20u orkest + AMV + AVV + Rapper. 20u-22u orkest + woord 
doorloop 

Zaterdag 12 maart van 14u00-tot 17u00: Generale repetitie in de Blauwe Zaal van 
deSingel.  
 
Voorstelling om 20u.   
Tussen de generale repetitie blijven de leerlingen onder begeleiding van de 
leerkrachten ter plaatse en hebben zij de gelegenheid om iets te eten en te drinken. 

 

EXTRA REPETITIEPLANNING WOORD 

Zaterdag 16 januari: 10-13u. (scène 1 t.e.m. 4) & 14-17u. (scène 5 t.e.m. 8) 
Zaterdag 30 januari: 10-13u. (scène 9 t.e.m.14) & 14-17u. (scène 1 t.e.m. 6) 



Woensdag 17 februari: 18-21u. (scène 7 t.e.m. 14) – in Refter Academie Deurne 
Zaterdag 20 februari: 10-13u. (scène 1 t.e.m. 7) & 14-17u. (scène 8 t.e.m. 14) 
Zaterdag 27 februari: 10-12u. (scène 1 t.e.m. 7) & 13-15u. (scène 8 t.e.m. 14) 

Woensdag 2 maart: alle scènes 
19u. – 20u.. Doorloop voor woordleerlingen AVV & woordleerlingen die meespelen 
tijdens de liedjes (samen met orkest en koor) 
20-22u. Doorloop voor alle woordleerlingen (behalve AVV) met orkest 

Woensdag 9 maart: alle scènes 
19u. – 20u. Doorloop voor woordleerlingen AVV & woordleerlingen die meespelen 
tijdens de liedjes (samen met orkest en koor) 
20-22u. Doorloop voor alle woordleerlingen (behalve AVV) met orkest 

Zaterdag 12 maart – in Blauwe Zaal De Singel 
12-14u. doorloop woord 
14-16u. doorloop woord-orkest-koor (17u. eventueel extra voorstelling, onder 
voorbehoud) 
20u voorstelling 

 


