
 

Footloose! 
Informatie over het voorstellingsweekend 

 

Aan de spelers van de musicalvereniging De Hanswijckers,  

Nog een paar dagen en dan is het zover! Na maandenlang oefenen zal dan eindelijk 

“Footloose!” de planken op gaan. Jullie kunnen dan al jullie kwaliteiten etaleren in ons mooie 

theater De Beun in Heiloo.  

Daarom moeten jullie de laatste dagen voor de voorstelling goed voor jezelf zorgen.  

Gezond eten en op tijd naar bed! 

 

Een aantal aandachtspunten: 

 Drink de dag van de voorstelling geen koolzuurhoudende dranken zoals bijvoorbeeld 

cola of sinas. Je hebt dan kans dat je moet boeren tijdens de voorstelling. Ook geen 

zuivel, geeft slijm in je keel, lastig met zingen. 

 Het is erg handig om naar het theater te komen in makkelijk zittende kleding. Er zijn 

plastic schorten ter bescherming van je kostuum.  Als je tussendoor wat wilt eten, kan 

je deze over je kleding aantrekken. Zo blijven de kostuums mooi schoon tot de laatste 

voorstelling. 

 Doe geen crème op je gezicht deze dagen! We grimeren namelijk op waterbasis en 

met crème op je gezicht pakt het niet. Ook geen gel of haarlak in je haar doen en geen 

nagellak op en sieraden thuis laten. Kom zonder make-up. Neem geen deodorant 

sprays mee, maar rollers. De kleedruimte is niet heel groot, dus als iedereen gaat 

spuiten, word je daar niet vrolijk van. 

 Voor alle meisjes geldt dat hun haar na woensdag ochtend niet gewassen/nat mag zijn. 

Wanneer je haren opgestoken of in de krul moet, blijven de kapsels anders niet goed 

zitten. 

 Het is erg belangrijk dat we goed samenwerken met elkaar. Daarom zijn er ook wat 

belangrijke theater- en kleedkamerregels bedacht, zodat iedereen weet waar hij/zij aan 

toe is. 

 Wacht met vragen stellen niet tot het laatste moment.  

 Beter een vraag te veel, dan een te weinig. 

  



 

Algemene theaterregels: 

 Probeer je een beetje rustig te gedragen. Je hebt al je energie straks tijdens de 

voorstellingen nodig. Ga niet onnodig rennen of gillen. Zorg voor een rustige en 

geconcentreerde sfeer. 

 Bevind je in het theater niet waar je niet hoort. Dus niet in de zaal. 

 Alleen voor rust en concentratie mag je in de zaal zitten, vóór de voorstelling en alleen 

op de eerste 2 rijen. Neem nooit eten of drinken mee het toneel op of de zaal in. 

 Kom niet op het toneel als er gewerkt wordt aan het decor, licht of geluid. Ga niet in 

de microfoons staan schreeuwen. 

 Bedenk dat jouw microfoon of die van de persoon naast je ook al open kan staan als je 

af bent!! Ook de extra microfoon in coulissen vangt jou gekwebbel op! 

 Zorg voor je eigen rekwisieten, en blijf af van andermans rekwisieten! 

 Kom nooit aan het voor-, tussen- en zijdoek: Dit is streng verboden! 

Kleedkamerregels: 

 Neem een inklapbaar boodschappenkrat mee met je naam erop, waar je al je 

belangrijkste spullen indoet: je kostuum, rekwisieten, script. Zo heb je alles op één 

plek en hebben we geen last van kwijtgeraakte scripts of slingerende kleding. 

 Je eigen kleding zit in de sporttas die je zelf meeneemt en waar je zelf ook je naam op 

schrijft. Breng alle spullen/kleding die je tijdens de voorstellingen niet nodig hebt 

(bijvoorbeeld je jas, schoenen) naar de zolder. De kleedkamers zijn klein en dus 

alleen bedoeld voor de spullen die je nodig hebt. 

 Niet zelf grimeren, tenzij het je gevraagd wordt. Neem wel je eigen mascara mee. 

 Zorg dat je direct reageert als de grime of de kapsters je naam roept, vooral de 

kapsters hebben een heel strak schema!!!!!! 

 Kom nooit aan de kostuums of de attributen van iemand anders. 

 Het is ten strengste verboden om te eten met je kostuum aan, zonder schort voor! 

 Zorg dat je kleding schoon en netjes blijft tot en met de laatste voorstelling. 

 Houd je eigen zenderwisseling in de gaten. 

 

Aanspreek punten: 

Spel, zang, dans:   Artistieke Team  

Kleding:     Silvia Schouten en Maria Dudock 

Grime en kap:   Carolien Jonker, Caroline Swart 

Decor:    William Bosschaart,  

Rekwisieten:    A-team 

De tijden:  



 

Donderdag 2 juni verwachten wij jullie om 16.00 uur in theater De Beun Heiloo 

voor de generale repetitie die start om 17.30 uur. Dit zal tot ongeveer 21.00 uur 

duren, maar het kan uitlopen. Neem zelf wat te eten mee. 

Vrijdag 3 juni verwachten wij jullie allemaal weer om 16.00 uur in theater. De Beun voor de 

première. Zorg dat je van te voren gegeten hebt of neem iets mee.  

Zaterdag 4 juni starten wij om 12.00 uur. Tussen de twee voorstellingen door eten we met 

zijn allen patatjes met een kroketje of frikadelletje. Wat drinken of eten mee voor tussendoor 

mag altijd. Wij zorgen ook voor drinken, koek en fruit. Heb je een speciaal dieet, geef dit dan 

even door aan iemand van het bestuur. 

Telefoonnummers: 

Bij nood zijn de volgende mensen bereikbaar:  

  Menno Rood     06-20427911 

  Remy de Graaf   06-23617022 

  Sophie van Hecke   06-23529766 

Lees dit goed door en laat het ook aan je ouders lezen zodat iedereen weet wat er van je 

verwacht wordt. 

 

Groetjes van het bestuur en de artistieke leiding. 

 

Eindelijk is het dan zover. Eindelijk gaan we meemaken waar we het hele jaar voor hebben 

gerepeteerd. Dit wordt een te gek, maar zéééér vermoeiend weekend. Dus nogmaals:  

Zorg goed voor jezelf, met elkaar zetten we een prachtige musical neer!!!! 

 


