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Repetitiedata Iepenloftspul Jorwert 2011  
 

Voor de zomervakantie 

Wij repeteren tot en met 16 juli aanstaande, dan is het ook voor ons zomervakantie. Wel zullen 

bouwploeg en tribuneploeg nog bezig zijn met het bouwen van de tribune en dergelijke, maar 

repeteren doen we pas weer vanaf 13 augustus. Met betrekking tot repeteren met geluidsversterking 

hebben we het volgende schema:  

 

donderdagavond 14 en zaterdagmiddag en vroege avond 16 juli  

 > werken we met een lichte geluidsset en zullen we licht versterkt repeteren.  

 > In de avonden proberen wij rond 22.00 te stoppen met te zware geluidsbelasting. we 

hopen dat jullie er begrip voor hebben dat dit soms niet helemaal lukt, omdat we een scene graag af 

willen maken, maar we doen ons best.  

 

Na de zomervakantie 

Vanaf 13 augustus repeteren we weer volop en hebben we nog maar een 2 weken tot de eerste try 

out met publiek (27 augustus). Vanaf 13 augustus is er ook techniek in de tuin en zijn dus zowel 

spraak als muziek versterkt.  

      

In het onderstaande schema de data:  

 

13-aug Spylers + band in de avond 09.30–23.00 

15-aug Spylers 19.00-23.00 

16-aug spylers+band 19.00-23.00 

18-aug spylers+band 19.00-23.00 

19-aug Spylers 19.00-23.00 

20-aug Spylers + band 09.30-16.30 

22-aug Spylers 19.00-23.00 

23-aug spylers +band 19.00-23.00 

25-aug Spylers+band 18.30-20.30 

 Tryout 20.45-23.00 

26-aug Spylers 19.00-23.00 

27-aug spylers+band 09.30-16.30 

 Try-out 20.30-23.00 

   

29-aug Try-out 20.30 

30-aug Spylers 19.30-21.30 

 Evaluaasje   

31-aug Premiêre 20.30 

   

 

We reperteren door de week tot 23.00 uur, dat is niet anders dan andere jaren. 
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Geluidssterkte  

 

* we proberen rond 22.00 uur te stoppen met de band voluit te laten spelen  

* in de eerste week (tot en met 19 augustus) zullen we proberen niet voluit te spelen, maar het geluid 

te beperken  

* in de tweede week (de laatste week voor de premiere) zullen wij  niet anders kunnen dan voluit te 

spelen, we moeten goed kunnen repeteren voor het echte werk. Wij proberen na 22.00 uur de 

overlast zo veel mogelijk te beperken.  

 

Mochten er nog vragen zijn, dan kan dat via Immie Jonkman, zakelijk leider (info@immiejonkman/06-

21 82 20 29) of via Harry Kaspers. 

 

 

 


