
 

6 mei 1893 

De dag dat Fraternitas. is opgericht. Vandaag dus precies 125 jaar. 

En dat feest is 2 juni 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen is al heel druk met de voorbereidingen. Op de lessen wordt hard geoefend 

voor de show. De jubileumcommissie is druk met het regelen van allerlei zaken 

voor het Fratfestival in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht. 

Maar, alleen kunnen wij dat niet, dus wordt er een beroep gedaan op vrijwilligers, 

zoals leden, ouders van leden, buren, familie, vrienden, iedereen die het leuk vindt 

om mee te helpen om er een mooi festival van te maken is welkom. 

Hieronder staat een lijst met de vrijwilligers die wij nog zoeken. Lijkt het je leuk om 

mee te helpen, meld je dan aan bij Mariëlle van der Meer (marielle@fraternitas.nl). 

Heb je nog vragen dan kun je haar natuurlijk ook mailen. 

Wij hopen dat haar mailbox gaat volstromen met aanmeldingen. 

 

 

 

 

 

 

mailto:marielle@fraternitas.nl


Dag  Datum/tijd Activiteit/Taak 
Aantal 

vrijwilligers 

vrijdag 25-5-2018     

  avond Toestellen ophalen voor generale repetitie 10 

dinsdag 29-5-2018     

  18.00 - 21.00 Opbouwen tent(en) 15 

woensdag 30-5-2018     

  9.00-18.00 Opbouwen tent(en) 15 

donderdag 31-5-2018     

  overdag Opbouwen tribune 4 

vrijdag 1-6-2018     

  10.00 uur Inhangen lichtinstallatie  4 

  10.00 uur Inrichten kleedruimte en Fietsparkeerplaats 4 

  avond Toestelploeg materiaal ophalen 10 

zaterdag 2-6-2018     

  hele dag toiletbeheer 1 

  12.00 uur verkeersregelaars 4 

  12.00 uur opbouwen kinderactiviteiten 4 

  10.00-13.00 uur Portier bij de ingang 1 

  13.00-18.00 uur  Portier bij de ingang 1 

  18.00 - 24.00 uur Portier bij de ingang 1 

  13.45-14.00 uur Kaartcontrole  6 

  13.00-15.30 uur portier bij de tent 1 

  14.00-14.50 uur collectanten 4 

  tijdens pauze show collectanten 4 

  18.00-2030 uur collectanten 4 

  14.00 uur Plasbegeleiders/toezichthouders tribune 5 

  13.50 uur Kleedruimte hulpen (tot 15.00 uur) 3 

  18.00 uur lichttrusten naar beneden halen 4 

  18.00 uur kinderactiviteiten 10 

  24.00 uur opruimen en spullen in de tent zetten 25 

zondag 3-6-2018     

  
tijd nader te 

bepalen 
Opruimen lichtinstallatie 4 

  
tijd nader te 

bepalen 

Leegruimen kleedruimte en 

Fietsparkeerplaats 
4 

  
tijd nader te 

bepalen 
Toestelploeg materiaal wegbrengen 10 

maandag 4-6-2018     

  9.00-18.00 uur Afbreken tribunes en tent(en) 15 

 

 

 

 

 



Dan nog wat andere zaken op een rij: 

 

Kaartverkoop: 

De kaartverkoop is al in volle gang.  

Het is één toegangskaart voor het hele festival. 

Met deze kaart à € 15,00 kun je naar: 

 de show om 15.00 uur 

 het feest (met reünie) aansluitend aan de show van ca. 18.00 uur - 24.00 

uur 

 en tussendoor ook nog naar de Botanische Tuinen 

Voor alles is de ingang aan de Harvardlaan. 

 

Wacht niet te lang met het bestellen van de kaarten want op=op en vol=vol. 

Deelnemers aan de show hoeven geen toegangskaart te kopen. 

 

Hoe en waar kan ik mij aanmelden: 

 Klik hier voor het bestellen van de toegangskaarten. 

 Vind je het leuk als je naam als reünist op onze site komt te staan, klik 

dan hier voor het aanmelden voor de reünie. LET OP, hiermee bestel je 

nog geen toegangskaart, dit is alleen voor de vermelding als reünist op 

onze websitewww.fraternitas.nl/reunie/.  

Hoe en waar kan ik de bestelde kaarten ophalen en betalen: 

 Dit kan tijdens de generale repetitie op 26 mei tussen 9.00 - 14.00 uur in 

sporthal Galgenwaard. Dit heeft onze sterke voorkeur. 

 Op 2 juni tussen 14.00 - 14.45 uur en tussen 18.00 - 20.00 uur.   

Er kan op beide dagen cash en via pin betaald worden. 

  

 

 

 

https://fraternitas.us16.list-manage.com/track/click?u=5eced9e9ee8979959af2e2b7e&id=3a2dd61a55&e=78a3bf2ad5
https://fraternitas.us16.list-manage.com/track/click?u=5eced9e9ee8979959af2e2b7e&id=14e4ab4193&e=78a3bf2ad5
https://fraternitas.us16.list-manage.com/track/click?u=5eced9e9ee8979959af2e2b7e&id=04bc04b58b&e=78a3bf2ad5


Generale repetitie 

 

Plaats:     Sporthal Galgenwaard, Herculesplein 341, 3584 AA  Utrecht 

Tijd:        Zie het schema hieronder 

Voor wie: Alle deelnemers aan de show. PUBLIEK IS NIET WELKOM 

               (het moet tenslotte wel een verrassing blijven) 

 

Tijdschema generale repetitie: 

08:45 uur Aankomst deelnemers die tijdens de show voor de pauze aan de beurt 

zijn. 

10:30 uur Aankomst deelnemers die tijdens de show na de pauze aan de beurt zijn 

10:45 uur Oefenen openingsnummer en sluitingsnummer (alle deelnemers) 

12:00 uur deelnemers van voor de pauze mogen naar huis 

Deelnemers van na de pauze mogen na hun eigen nummer naar huis. 

  

nr naam nummer wie trainer tijd   

2 Sparkling China Willibrordusstraat Natascha 9.00    

3 Heel Fraternitas zingt Nolenslaan Lenny     

4 Omhooggevallen acrodemo Qvinny en Margit     

5 Afro circus Oude Kerkstraat Dominique     

6 Spring dance F. Andreaelaan Shanna     

7 De magic blok show acrowedstrijd 
Mirjam, Irene en 

Hester 
    

8 Bijna pauze! nolenslaan (dames) Lenny     

1 openingsnummer alle deelnemers       

17 sluitingsnummer alle deelnemers       

deelnemers nrs 2 t/m 8 mogen naar huis (ca. 11.45/12.00 uur*)   

nr naam nummer wie trainer tijd 
naar 

huis* 

9 De rattenvanger van Frat jongenslessen Eddy en Nicky 12.15 12.30 

10 Circo Animalio acrorecreatie Sarah en Anke 12.30 12.45 

11 Vlindertuin Nolenslaan Elsemiek 12.45 13.00 

12 Tutuututuutu Oude Kerkstraat Joana 13.00 13.15 

13 De vloek van de harlekijn acrowedstrijd 
Mirjam, Irene en 

Hester 
13.15 13.30 

14 De Bassie en Adriaantjes Nolenslaan Mandy (Lenny) 13.30 13.45 

15 Someone like you Oude Kerkstraat Shanna 13.45 14.00 

16 Old school turnhal Eddy en Vera 14.00 14.15 

* Dit is een ongeveer tijd. Het kan wat inlopen, maar ook wat uitlopen. 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=Herculesplein+341,+3584+AA+Utrecht&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Herculesplein+341,+3584+AA+Utrecht&entry=gmail&source=g


 

Wij realiseren ons dat we best veel vragen van leden, ouders en 

vrijwilligers, daarom nu al vast  

  

 

 

en dan nu op naar het Fratfestival 

  

 


