
26 mei ALLE INFO over de generale repetitie 

Plaats:  Sporthal Galgenwaard, Herculesplein 341, 3584 AA  Utrecht  

(in de parkeergarage is betaald parkeren) 

Publiek: tijdens de generale repetitie is publiek niet welkom 

  (het moet tenslotte een verrassing blijven) 

Tijdschema: 

8.30 uur Aankomst deelnemers die tijdens de show voor de pauze aan de 
beurt zijn (nrs 2 t/m 8) 

8.45 uur - Opstellen in de gang: deelnemers nummers 2 en 3 
- Naar de tribune: deelnemers nummers 4 t/m 8 
- ouders kunnen de toegangskaarten ophalen/kopen in de hal 

NB: op de tribune mogen alleen deelnemers plaatsnemen 

 Nummers voor de pauze zijn: 

Nr. 2 Sprankling China (Ludgerschool Zuilen) 
Nr. 3 Heel Frat zingt (Nolenslaan Lenny) 

Nr. 4 Omhooggevallen (acrodemo) 
Nr. 5 Afro circus (Oude Kerkstraat Dominique) 
Nr. 6 Spring dance (F. Andreaelaan Shanna) 

Nr. 7 De magic blok show (acro wedstrijd) 

Nr. 8 Bijna pauze! (dames Nolenslaan) 

10.30 uur Aankomst deelnemers die tijdens de show na de pauze aan de 

beurt zijn (nrs 9 t/m 16) 

10.45 uur Alle deelnemers gaan het openingsnummer (nr 1) en 

sluitingsnummer (nr 17) oefenen 

12.00 uur - deelnemers die tijdens de show voor de pauze aan de beurt zijn 

(nrs 2 t/m 8) mogen naar huis 
- Opstellen in de gang: deelnemers nummers 9 en 10 
- Naar de tribune: deelnemers nummers 11 t/m 16 

- ouders kunnen de toegangskaarten ophalen/kopen in de hal 
NB: op de tribune mogen alleen deelnemers plaatsnemen 

12.15-12.30 Nr 9 rattenvanger van Frat (jongenslessen)* 

12.30-12.45 Nr. 10 Circo Animalio (acro recreatie)* 

12.45-13.00 Nr. 11 Vlindertuim (Nolenslaan Elsemiek)* 

13.00-13.15 Nr. 12 Tutuutututuutu (Oude Kerkstraat Joana)* 

13.15-13.30 Nr. 13 De vloek van de harlekijn (Acro wedstrijd)* 

13.30-13.45 Nr. 14 De Bassie en Adriaantjes (Nolenslaan Mandy)* 

13.45-14.00 Nr. 15 Someone like you (Oude Kerkstraat Shanna)* 

14.00-14.15 Nr. 16 Old school (dames turnhal)* 

 

* Na het nummer mogen de betreffende deelnemers van de nummers 9 t/m 16    

naar huis. 

Het kan wat inlopen, maar ook wat uitlopen. 



Omdat er weinig ruimte is graag zo min mogelijk in de kleedruimtes 

laten. Alle spullen in een eigen tasje met de naam er op. 

Laat waardevolle spullen thuis. 

Veelgestelde vragen over: 

1. Toegangskaarten festival 

a. Wat kosten de toegangskaarten?  

i. € 15,00 per persoon 

b. Wie moeten toegangskaarten kopen?  

i. Iedereen die naar het festival (show, reünie en/of feest) wil 

komen. 

ii. Deelnemers hoeven geen toegangskaarten te kopen, zij 

krijgen een deelnemerskaart. 

c. Hoe kan ik ze bestellen/kopen?  

i. Via de website www.fraternitas.nl kunnen de kaarten besteld 

worden 

ii. Op 26 mei (generale repetitie) kunnen de bestelde kaarten 

opgehaald en betaald worden. 

iii. Op 26 mei kunnen kaarten gekocht worden. 

iv. Op 2 juni kunnen eventueel ook nog bestelde kaarten 

opgehaald worden (dit heeft niet onze voorkeur) 

v. Op 2 juni kunnen (indien nog voorradig voor de show) 

kaarten gekocht worden. Voor het feest/reünie zijn zeker nog 

kaarten beschikbaar. 

d. Hoe moeten de kaarten betaald worden?  

i. Dit kan zowel cash als via pin. 

e. Wat bieden de toegangskaarten? 

i. Toegang tot de Botanische Tuinen, ingang via Harvardlaan 10 

(Festivalterrein) (vanaf 10.00 uur) 

ii. Toegang tot de non-stop show (15.00 – 18.00 uur) 

iii. Toegang tot het feest/reünie (18.00 – 24.00 uur) 

 

2. Wat moeten deelnemers meenemen? 

a. Omdat er weinig ruimte is graag zo min mogelijk in de kleedruimtes 

laten. Alle spullen in een eigen tasje met de naam er op. 

Laat waardevolle spullen thuis. 

b. Eten en drinken?  

i. Ze moeten eventueel eten en drinken meenemen? 

c. Wat voor kleding moeten ze meenemen?  

i. Kleding voor het eigen nummer zoals afgesproken met de 

trainer 

ii. Voor het sluitingsnummer een effen wit T-shirt 

 

3. Deelnemerstribune 



a. Is er toezicht op de deelnemerstribune? 

i. Ja, er zijn toezichthouders die eventueel ook meelopen naar 

de WC. 

b. Waar moet ik mijn kind ‘afleveren’? 

i. Bij de kleedruimte. 

c. Waar moet ik mijn kind weer ophalen? 

i. In de hal. 

 

Staat uw vraag er niet bij? Mail die vraag dan naar ati@fraternitas.nl.  

 

mailto:ati@fraternitas.nl

