


Vanaf 48 uur tot 24 voor aanvang van jouw zomerkampweek kun je 
online inchecken via www.stagecenter.nl/inchecken. Tijdens het check-in
proces beantwoord je diverse vragen omtrent o.a. medicijnen, actuele
contactgegevens en allergieën die voor ons belangrijk zijn om te weten. 

Online inchecken

We werken tijdens de aankomst- en vertrekdagen met inschrijving in
verschillende tijdsblokken. De tijdsblokken vallen tussen 14:00 en 15:30. 
Je meld je online aan voor een tijdsblok en wij verwelkomen je in dat
tijdsblok op het kampterrein. 

Tijdens de aankomst is het mogelijk tijdelijk te parkeren op het kampterrein.
Deelnemers die met de auto komen en deze de hele week op het
kampterrein laten staan, mogen op de reguliere parkeerplaats parkeren. 
Let op! Ondanks dat deze parkeerplaats aan het kampterrein grenst, is deze
onbewaakt en parkeer je hier op eigen risico. 

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
gepresenteerd aan degene die je ophalen en de andere deelnemers. 

Op de dag van vertrek zijn degene die je ophalen welkom vanaf 12:30. Om
13:00 start de eindpresentatie en deze duurt ongeveer een uur. Hierna is het
tijd om afscheid te nemen van elkaar en het kampterrein.

Adres

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

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer in en rondom Hapert is zeer beperkt. De
dichtstbijzijnde bushalte is ongeveer 40 minuten lopen en om die reden
raden we af om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Zorg ervoor dat
iemand je brengt. 

AANKOMST EN VERTREK

http://www.stagecenter.nl/inchecken


Afhankelijk van wat je geboekt hebt, slaap je in de binnen locatie of een tent. 

Heb je gekozen voor een plek in een tent? Iedereen slaapt met maximaal 4
personen in een tent, twee personen per slaap compartiment. Naast je
hoeslaken, deken/slaapzak en kussen, moet je ook een luchtbed
meenemen. Deze mag niet extra hoog- en maximaal 70 centimeter breed
zijn. 

SLAPEN

Heb je een binnen plek geboekt? Er staat een bed voor je klaar op de
groepsslaapkamer. Je hoeft alleen een hoeslaken, deken/slaapzak en
kussen mee te nemen.

Binnenplek

Tent plek

MAALTIJDEN

Vanzelfsprekend zijn alle drie de maaltijden op kamp inbegrepen: een
uitgebreid ontbijt om de dag goed te beginnen, lekker belegde pistolets
tijdens de lunch en iedere avond een ander diner op het menu. 

Drinken en tussendoortjes

Er is gedurende de dag altijd koffie, thee, limonade en water aanwezig. 

Allergieën en diëten

Ben je vegetariër? Geen probleem! Wij houden altijd rekening met allergieën
en de standaard dieetwensen, zoals vegetariërs. Geef voor kamp (tijdens het
boeken of per mail) duidelijk bij ons aan wat je allergie of dieet is. Heb je een
bijzonder dieet? Neem dan eerst even contact met ons op. 

Kampwinkel

In de kampwinkel is het mogelijk om o.a. merchandise, snacks en slush-
puppy te kopen. Je kunt betalen door (contactloos) pinnen en
cashbetalingen. 



Mogelijk ga je meerdere weken op kamp. Tussen het afsluiten van de eerste
week en het begin van de volgende week verblijf je op het kampterrein. Na
het vertrek van de andere deelnemers is er tijd voor ontspanning om goed
aan je tweede week te kunnen beginnen. ’s Avonds zorgen we voor wat
lekkers te eten, drinken we een drankje bij het kampvuur en slaap je lekker
uit. In de middag komen de deelnemers voor de nieuwe week aan op het
kampterrein.
Tussen de kampweken door is het, tenzij bepaalde redenen en in goed
overleg, niet toegestaan het kampterrein te verlaten.

OVERIGE INFORMATIE

Je ontvangt van ons een uitgebreide meeneemlijst. Deze is handig voor het
inpakken van al je spullen en bevat handige tips. 

Meerdere weken op kamp

Thuisblijvers

Heb je vragen of moet u ons bereiken op kamp? Stuur een e-mail naar
amber@stagecenter.nl. In geval van nood kunt u telefonisch contact
opnemen met 023 20 52 07 9. 

Avondprogramma

Iedere avond steken we het kampvuur aan en maken we het extra gezellig op
het kampterrein. Sommige avonden ken je misschien als je eerder op kamp
geweest bent zoals de spooktocht en het docentenconcert. 
Ook zijn er avonden met een bijzonder thema, zoals de gala-avond. Nieuw
dit jaar is de Duitse Après Ski-avond, waar we losgaan op de leukste Après-
Ski-muziek en smullen van curryworst en Apfelstrudel. Neem je leukste
Lederhosen, dirndl, skipak of wintermuts mee! De andere avondprogramma’s
houden we nog even geheim. 

mailto:amber@stagecenter.nl


LESPROGRAMMA

Tijdens VocalMasterclass werk je zeven dagen lang met geweldige docenten
aan alle facetten van zang. Zangles in kleine groepjes, workshops over de
werking van je stem en meerstemmige uitdagingen. Je maakt grote stappen
in een korte tijd, wat ideaal is voor mensen die auditie willen gaan doen voor
vervolgopleidingen. Eerst krijg je basiskennis en daarmee ga je de rest van de
week aan de slag: je maakt kennis met diverse stijlen en genres tijdens privé
zangles, vocal training, liedinterpretatie en close harmony. Ook werk je
iedere week aan een themaproductie. 

Voorbereiding

Tik in Youtube de (Engelse) titel in met daarachter ‘instrumental’ of
‘karaoke’;
Klik op het filmpje en kopieer het adres van het filmpje in de
internetbrowser naar de invoerbalk op: www.flv2mp3.by/nl87uezqx/.
Deze site zet het bestand om in een mp3.

Tijdens VocalMasterclass krijg je met grote regelmaat in kleine groepjes
zangles. Hiervoor vragen we je zelf muziek mee te nemen, met bladmuziek
(en akkoorden!). Neem meerdere stukken mee. Denk hierbij aan iets
‘legits/lichts’ (West Side Story, Phantom, Mary Poppins), een ‘belt’-nummer
en een ‘speech’-nummer (kleinkunst, cabaret, singersongwriter). 
Tijdens de zanglessen mag je eventueel ook in het Engels zingen. 

Voor liedinterpretatie bereid je twee nummers voor. Houd er rekening mee
dat je bij het zingen begeleiding van een orkestband (karaoke versie) of
piano (bladmuziek en akkoorden) nodig hebt. Ga je meerdere weken op
kamp? Bereid dan het dubbele aantal liedjes voor. Op die manier kun je elke
week met ander materiaal aan de slag.

Zorg ervoor dat je de orkestband 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 nummer te kiezen? Op www.stagecenter.nl/documenten
kun je een link vinden naar orkestbanden die wij verzameld hebben in de loop
der jaren. Gebruik ze vooral! Wil je een nummer zingen waarvan wij de band
niet hebben? Volg dan de volgende stappen:

Gastdocenten

Speciaal aan het lesprogramma is dat er naast de reguliere lessen, unieke
workshops van bekende en bijzondere gastdocenten plaats zullen vinden.
Welke docenten dat precies per week zijn, kun je volgen op de site of social
media kanalen zoals Facebook en Instagram. 

http://www.stagecenter.nl/documenten

