
 

Beste deelnemer, 
 

 

De zomer is in aantocht en dat  betekent dat  MuziektheaterKamp 2021 voor de deur 

staat. In dit document vind  je alle belangrijke informatie omtrent MuziektheaterKamp. 

Niet  alleen krijg  je een  kijkje in het programma van  deze  zomer, ook  zullen we je 

informeren over  hoe  je je het beste kunt voorbereiden en wat je allemaal mee  moet 

nemen. 
 

 

Ga je naast MuziektheaterKamp ook  op DanceBootcamp, MusicalCamp, 

VocalMasterclass, SingerSongwriterCamp of TheaterMasterclass? Dan  ontvang je 

hiervan apart alle benodigde informatie. 

Heb  je naar aanleiding van  dit document nog  vragen? Dan  kun  je natuurlijk altijd 

contact met ons  opnemen. 
 

 

Wij hopen dat  je uitkijkt naar de zomer en net  zoveel zin hebt om  bezig te zijn met 

zingen, dansen en acteren als wij. De docenten en het  team zijn er klaar voor! 
 
 
 

Groetjes, 

Namens het gehele team, 
 

 

Lieke van Loon 

Uitvoerend Producent StageCenter



Algemene informatie 
 
 

Alle belangrijke informatie hebben wij verzameld in dit document. Heb  je vragen? 

Neem dan  gerust contact met  ons  op. 
 
 
 

Online inchecken 

Vanaf 48  uur  tot 24 uur  voor aanvang van  het  kamp is het mogelijk om  online in te 

checken. Tijdens het  check-in proces beantwoord je diverse vragen omtrent o.a. 

gezondheid, actuele contactgegevens, etc. Vanaf 48  uur  voor aanvang beschikbaar 

op www.stagecenter.nl/inchecken 
 

Let op: het is vanwege huidige maatregelen momenteel verplicht om online in te 
checken. 

 
 
 

Aankomst- en vertrek 

Dit jaar  werken we volgens een  ‘kiss & ride’-systeem in verschillende tijdslots. Helaas is 

het  dit jaar  niet  mogelijk om iedereen op het  terrein te verwelkomen en daarbij de 1,5  

meter afstand tussen mensen te waarborgen. Daarom is gekozen voor dit ‘kiss & ride’-

systeem. Ouders mogen dus helaas niet mee het terrein op. 
 

 

De aankomst- en vertrektijd moet bij inchecken worden gereserveerd. 

Deze tijden vallen tussen 14.00 en 15.30 uur.  Je aankomst tijd is direct ook  je 

vertrektijd. 
 
 
 

Het  adres van  het  kampterrein; Dalem 17,  5527 JE in Hapert. 
 
 

 

Openbaar vervoer 

Het  openbaar vervoer in en rondom Hapert is zeer  beperkt en raden we om die reden 

dan  ook  af te gebruiken. De dichtstbijzijnde bushalte is ongeveer 40 minuten lopen. 

Zorg ervoor dat  iemand je brengt. 
 
 
 

Eindpresentatie 
Tijdens de lessen werk je naar een  eindpresentatie toe. De mooiste of leukste stukken waar je samen 
met  je klas  aan  hebt gewerkt worden dan  gepresenteerd aan  de andere deelnemers van  het  kamp. 
Omdat ouders dit jaar helaas niet het terrein op mogen maken we van  de presentatie een  video. 
Hiervan ontvang je na kamp de link zodat je die thuis nog  eens  rustig met elkaar kan  bekijken. 
  

http://www.stagecenter.nl/inchecken


Slapen 

Afhankelijk van  wat  je geboekt hebt slaap je in een  binnen locatie of in een 

kampeertentje. 
 

 

Heb  je een  binnenplek geboekt? Dan  staat er een  bed  voor je klaar. Je dient dan 

alleen een  hoeslaken, dekbed / slaapzak en kussen mee  te nemen. 
 

 

Heb  je gekozen voor een  plek  in een  kampeertent? Iedereen slaapt dan  met maximaal 

4 personen in een  tent (twee personen per  slaap compartiment). Vergeet niet  zelf een  

luchtbed mee  te nemen, dat  niet  extra hoog is en maximaal 75cm breed is. 
 
 

Maaltijden 

Als vanzelfsprekend zijn alle maaltijden inbegrepen. Koffie, thee, limonade en water zijn 

gedurende de hele  dag  beschikbaar en ’s avonds worden er diverse snacks 

geserveerd. 
 
 
 

Kampwinkel 

In de kampwinkel is het  mogelijk om  o.a.  merchandise, snoep, slush en chocolade te 

kopen. Bij voorkeur ontvangen wij betaling via pin (contactloos). 
 
 
 

Allergieën 

Heb  je een  voedsel allergie? Of andere allergieën waar rekening mee  gehouden moet 

worden? Laat het  ons  weten. 
 
 
 

Handige meeneemlijst 

Op  www.stagecenter.nl/documenten Vind  je een  uitgebreide meeneemlijst. Deze is 

bijna  onmisbaar bij het inpakken van  al je spullen, erg  handig. 
 
 
 

Overblijven tussen kampweken 

Mogelijk heb  je meerdere weken geboekt. In de tijd tussen het afsluiten van  de eerste 

week en begin van  de volgende week verblijf je op het  kampterrein. Na het  vertrek van 

de andere deelnemers is er even tijd voor wat  rust  en ontspanning om  goed aan  je 

tweede week te kunnen beginnen. ’s Avonds is er uiteraard lekker eten voor je, 
drinken we een  drankje bij het  kampvuur en mag  je de volgende ochtend lekker 

uitslapen. In de middag komen deelnemers voor de nieuwe week aan  op het  terrein. 

Het is ook  tussen de kampweken door niet  toegestaan om het  kampterrein te verlaten.

http://www.stagecenter.nl/documenten


Thuisblijvers 

Heeft u vragen of moet u ons  bereiken tijdens het  kamp? Stuur een  e-mail naar 

info@stagecenter.nl. In geval van  nood kunt u telefonisch contact opnemen met Marc 

Ramaekers op telefoonnummer +31(0)6 266 251 08.  Vanwege huidige maatregelen is 

bezoek dit jaar  helaas niet  mogelijk. 
 
 
 

Lesprogramma 
 

 

Welke lessen kan je verwachten 

Gedurende de week heb  je een  druk programma. De lessen zijn gekozen vanuit de 

drie  basisdisciplines: spel, dans, en zang. Vakken die je krijgt zijn: dans, spel, zang, 

ensemblezang, werkplaats, bewegingsvorming en setting & tekstinspiratie. De 

lesblokken duren ongeveer 75 minuten. 
 

 
 

Voorbereiding 
 
Privé zangles (techniek) 

Tijdens MuziektheaterKamp krijg  je met grote regelmaat in kleine groepjes zangles. 

Voor deze  les vragen we je zelf muziek mee  te nemen. Graag met bladmuziek (en 

akkoorden!). Neem meerdere stukken mee  zodat er vanuit verschillende hoeken 

gewerkt kan  worden. Denk hierbij aan  iets legits/licht klassiek (West Side  Story, 

Phantom, Mary Poppins), een  belt nummer en een  speechnummer (kleinkunst, 

cabaret, singersongwriter). Voor de zanglessen (niet de interpretatie lessen) mag  je 

eventueel ook  in het Engels zingen. 
 

Voor liedinterpretatie bereid je twee Nederlandstalige musical- en of kleinkunst 

nummers voor. Indien je twee weken op kamp gaat bereid je er vier  voor. 
 

 

Hoe  kies  ik mijn  nummers? 

Je bent vrij om  te kiezen welke liedjes je zingt tijdens kamp, zolang het Nederlandstalig 

is en een  musical- of kleinkunst liedje  is. Houd er wel rekening mee  dat  je bij het zingen 

begeleiding nodig hebt in de vorm van  een  orkestband. Zorg ervoor dat je je 

liedteksten op papier bij je hebt. 
 

 

Zorg ervoor dat  je de orkestbanden vanaf je telefoon kunt afspelen, ook  wanneer er 

geen internet beschikbaar is. Wij zorgen voor de juiste kabeltjes en verloopstukjes om 

het  op de installatie af te kunnen spelen. 
 

 

Vind  je het  lastig om  te kiezen? Op  www.stagecenter.nl/documenten kan  je een  link 

vinden naar de orkestbanden die wij verzameld hebben in de loop  der  jaren. Gebruik 

ze vooral.

mailto:info@stagecenter.nl
http://www.stagecenter.nl/documenten


Voor ensemblezang-, spel- en danslessen is er geen specifieke voorbereiding 

nodig. Voor danslessen heb  je comfortabele sportkleding nodig. Dit staat in de 

meeneemlijst vermeld. 
 

 

 


