HUISHOUDELIJK REGLEMENT REPETITIEPERIODE
CASINO DE MUSICAL
1-

Algemeen

Aan CASINO DE MUSICAL werken, in de verschillende disciplines, een kleine 150 mensen mee. Om de
samenwerking tussen al die verschillende enthousiaste medewerkers zo goed en plezierig mogelijk te laten
verlopen is het noodzakelijk om een aantal afspraken te maken. In dit huishoudelijk reglement zijn de
afspraken voor de repetitieperiode samengevat. Voor de periode in het Theater aan de Parade wordt een
apart huishoudelijk reglement verstrekt.
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Toegang en verblijf repetitielocatie

Het is, behoudens toestemming van de productieleiding, niet toegestaan dat anderen dan medewerkers
aan de musical in de repetitielocatie verblijven.
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Mobiele telefoons

Dringend verzoek om mobiele telefoons bij aanvang van de repetitie UIT TE ZETTEN.
Het repetitielokaal is tijdens repetities voor dringende gevallen bereikbaar onder nummer 06-13179102
(productietelefoon).
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Aanmelden

Iedereen dient zich direct bij binnenkomst in het repetitielokaal te melden bij de inschrijfbalie (facilitaire
zaken:Jeroen). Bij het inschrijven ontvang je eventueel actuele informatie.

5-

Afmelden

Mocht je door bijzondere omstandigheden niet of niet op tijd aanwezig kunnen zijn, informeer dan in een
zo vroeg mogelijk stadium (altijd vóór aanvang van de repetitie):
Rowdy Pelgrim (cast en ensemble)
telefoon: 06-43809206
Peter van Beijnum (orkest)
telefoon: 06-55321671
Yvonne den Dekker (dansgroep)
telefoon: 06-13201782
Jeanne van Zandvliet (kleedsters/kostuums)
telefoon: 06-55100419
Janine Nieuwenhuysen (grime)
telefoon: 06-22873634
Poupette Garnaud (rekwisieten)
telefoon: 06-46088577
Cees Wellens (decor)
telefoon: 06-10905337
Rietje Laghuwitz (facilitaire/logistieke zaken)
telefoon: 06-51687044
Als je genoemde personen niet kunt bereiken bel dan met de productieleiding:
Productietelefoon
06-13179102
Herman Savelkouls
telefoon: 06-22552698
Joke Moonen
telefoon: 06-20102468
Frits Bekker
telefoon: 06-51242355
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Parkeren

Bij de repetitielocatie is ruimschoots gelegenheid voor het parkeren van auto’s en fietsen.
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Openstelling repetitielocatie en aanwezigheid tijdens repetities

De toegang tot de repetitielocatie is geopend vanaf een half uur voor aanvang van een repetitie en wordt
gesloten op het moment van aanvang van de repetitie.
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Consumpties

Koffie en thee kunnen naar behoefte worden gebruikt, evenals gekoeld water. Neem geen koffie/thee of
frisdrank (water is toegestaan) mee in andere ruimten dan de ‘kantine’.
Houd de kantine en andere ruimten netjes! Deponeer lege bekertjes in de daarvoor bestemde
afvalbakken. De kantine is tijdens de repetitieperiode onze “huiskamer”; een ruimte die wij in elk opzicht
gezellig willen houden!

9-

Roken

In de repetitielocatie geldt een algeheel ROOKVERBOD.
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Garderobe/kleedkamers

Voor het weghangen van kleding is een speciale ruimte beschikbaar. Zorg dat deze ruimte netjes en
opgeruimd blijft. Voor omkleden is een aparte ruimte beschikbaar.
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Waardevolle zaken

Stichting Musical Den Bosch 800, producent van CASINO DE MUSICAL, is niet aansprakelijk voor
zoekgeraakte eigendommen. Houd kostbaarheden bij je of beter nog: laat ze thuis!!
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Verzekering

Er is door Stichting Musical Den Bosch 800 een aansprakelijkheids- en een ongevallenverzekering
afgesloten.
Iedereen blijft uiteraard individueel verantwoordelijk voor zijn of haar eigendommen en gedrag.
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Vragen met betrekking tot de productie

Vragen over artistiek inhoudelijke zaken kun je stellen aan de verantwoordelijke medewerkers van de
verschillende disciplines (zie punt 5). Zij geven de vragen eventueel door en zorgen ervoor dat je
antwoord krijgt.
Voor alle andere zaken kun je terecht bij de productieleiding (zie punt 5, 15).
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Communicatie

De persoonlijke gegevens van alle medewerkers van CASINO DE MUSICAL staan vermeld op de
backstage pagina van de website www.casinodemusical.nl De backstage pagina’s zijn bereikbaar met
het wachtwoord Casino1976 (let op hoofdletter C). Hier word je op de hoogte gehouden van de laatste
ontwikkelingen en nieuwtjes. Het meest actuele repetitieschema is hier te vinden, als ook het bouw- en
speelschema.
Raadpleeg je e-mailbox regelmatig (ook SPAM-box!).
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Wijziging persoonlijke gegevens

Controleer de persoonlijke gegevens (naam, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer)
op de website en geef het door als deze niet correct zijn.
Geef tussentijdse wijzigingen (ook adreswijziging en wijziging vaste telefoon, die niet op de website staan,
maar wel bij de productieleiding bekend moeten zijn) direct door via info@casinodemusical.nl
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