
Informatie vrijdagavond en zaterdagavond – Meerderejaars/leiders

Op vrijdagavond en zaterdagavond van de training krijgen jullie de taak als meerderejaars om het één en ander te 
coördineren. Het gaat op vrijdagavond om de activiteit 'In the spotlight' en op zaterdagavond om de Musical en de 
Saturday Night Fever-show.

In the Spotlight
Bij deze activiteit wordt de groep eerstejaars in tweeën gedeeld. Beide groepen gaan afzonderlijk van elkaar naar een 
zaal met een podium. De eerstejaars laten vervolgens om de beurt in maximaal één minuut zien wat ze in huis hebben. 
De eerstejaars hebben (als het goed is) hiervoor thuis al wat ingestudeerd. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld dans, 
zang, cabaret, etc (dit hebben ze geheel zelf ingevuld). Jullie taak is om dit in goede banen te leiden wat betreft 
groepsverdeling, organisatie, aankleding, presentatie, etc.

Musical en Saturday Night Fever- show
Jullie als meerderejaars/ leiders zetten op zaterdagavond deze show en musical (samen met de eerstejaars) groots op en 
dragen de verantwoordelijkheid. In de bijlage vind je het (voorlopige) draaiboek voor de Saturday Night Fever en het 
(voorlopige) script van de musical. Voor de Night-fevershow en de musical worden de groepen aangevuld met 
eerstejaars. Jullie coördineren het geheel. Voorafgaand de show en de musical is er oefentijd op zaterdag beschikbaar.

Vrijdagavond aan het begin komen we met z'n allen bij elkaar om bovenstaande nog even door te spreken. Ook leggen 
we dan uit wat jullie exacte rol op vrijdagavond wordt bij de activiteit 'In the spotlight'.

Taakverdeling Meerderejaars/ leiders Training 6: 

• Musical
• Iris Beerthuijzen
• Elodie Grandel

• Saturday Night Fever- show
• Algehele coördinatie: 

• Floor Vosmeijer
• Scéne 1,2

• Jozien Olijve, Manon van der Schaaf
• Scéne 3, 4

• Dionne de Vos, Loïs Roering
• Scéne 5,6,7

• Bo Mulder, 
• Scéne 8

• Bo Luik. Irene Bos 
• Scéne 9, 10

• Jiske van der Schee, Maaike Lobeek
• Scéne 11,12

• Willeke Steeghs, Yannick de Vadder

• Scéne 13
• Lonneke van der Veer, Carmen Mijnders

• Scéne 14, 15
• Noor Groenendijk, 

• Scéne 16, 17
• Gijs Hesselink

• Scéne 18
• Rick Snelderwaard

In de bijlage van de mail die jullie hebben gekregen zitten ook de draaiboeken van de Saturday Night Fever en de 
Musical zodat jullie deze alvast kunnen doornemen. De muziek voor de Saturday Night Fever behorende bij jullie scene
vinden jullie via de volgende link: http://we.tl/XDeKhGWhxb


