Meeneemlijst TheaterMasterclass
Wanneer je mee op kamp gaat, wordt er van je verwacht dat je het een en ander zelf
meeneemt. De lijst hieronder geldt voor iedereen, maar voor de volwassenen is er een
extra stukje tekst toegevoegd.
Algemene tip: Zet je naam in je spullen!

Ik slaap in een bed, wat neem ik mee?
Belangrijk
Paspoort/ID kaart
Zorgverzekeringspas
Medicatie
Kleding en schoenen
Kleding (warm en koud weer)
Vrijetijdskleding
Zwemkleding
Nette kleding
Regenjas + regenlaarzen
Badslippers
Kleding voor de eindpresentatie

Voor het slapen:
Warme slaapzak, laken & kussen
Grote sporttas
Toiletspullen en handdoek(en)

- Op eigen verantwoordelijkheid en enkele voor eigen gebruik

-Gala of cocktailjurk / overhemd met of zonder das.. We plannen
een speciale avond.
- Voor het geval dat het helaas nodig is...
- Verplicht in de douche
- Zorg voor een setje geheel zwarte en een setje geheel witte
kleding. Docenten kunnen ervoor kiezen om dit te gebruiken voor
de aankleding van de eindpresentatie. Liefst zonder opdruk en
logo’s. Let op, heb je niets? Je hoeft het niet speciaal hiervoor aan
te schaffen!
- Je slaapt in een bed. Er zijn enkel matrassen.
- Koffer is niet praktisch om op te bergen

Ik slaap in een campingtent, wat neem ik mee?
Alles wat in bovenstaande lijst staat, plus:

Voor in de tent
Luchtbed
Een extra warme slaapzak, laken
& kussen
Extra warme nachtkleding

- Normale hoogte en max. 75 cm breed i.v.m. de grootte van de
slaapcabines
- Een regulier dekbed kan te koud zijn als je op een luchtbed
slaapt.

Voor in de lessen
Scene teksten huiswerk
Schrijfmateriaal
Portomonnee

-Je krijgt huiswerk opdrachten, neem de teksten hiervan geprint
mee. Zo kan je veel makkelijker werken in de les.
- Workshops zijn effectiever als je aantekeningen maakt
- In onze kampwinkel verkopen we merchandise, snoep en slush
puppy.

Extra voor de volwassenen
- Wil je in de avond een wijntje/biertje voor bij het kampvuur? Dan kan je deze kopen bij
de bar. Dit is enkel toegestaan op een afgesloten gebied voor de volwassenen.

Ramaekers Entertainment is niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging en/of het
kwijtraken van spullen.
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