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Spelregels 
 

 

Algemeen  
 

- Nieuwe leerlingen zijn in de gelegenheid twee proeflessen te volgen, alvorens 

  zij dienen te beslissen zich in te schrijven als leerling. 

- Inschrijving is enkel mogelijk met instemming van de algemene voorwaarde 

  en het regelement. 

- Tijdens de repetities is het gebruik van telefoons niet toegestaan.  

- Tijdens de repetities is eten en drinken niet toegestaan.  

- Volledige deelname aan doorlopen en / of generale repetities zijn een vereiste  
  voor deelname aan een voorstelling. De desbetreffende data van doorlopen en / 

  of generale repetities zullen tijdig gecommuniceerd worden.  
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Toevoeging met betrekking tot Musicalgroepen 

- Leerlingen uit de verschillende musicalgroepen zijn in de gelegenheid te  

  auditeren voor een rol in de komende musical. Deze audities zijn besloten  
  voor eventuele belangstellenden 

  De rolverdeling wordt bepaald door Judith, George en regisseur.  

- Overige geïnteresseerden, (nog geen leerling van Music Academy GLOW),  

  zijn tevens in de gelegenheid te auditeren voor een rol in de komende musical.    
  Deze audities zijn besloten voor eventuele belangstellenden 
  De rolverdeling wordt bepaald door Judith, George en regisseur.  

  Bij verkrijging van een rol dient deze persoon zich in te schrijven als leerling bij  

  Music Academy GLOW. 

- Deelname aan repetities zijn een vereiste voor deelname aan de 

  jaarlijkse musical. De desbetreffende data van doorlopen en / of generale    
  repetities zullen tijdig gecommuniceerd worden. 
  Bij een te grote mate van afwezigheid, behoudt Music Academy GLOW zich het  

  recht desbetreffende rol te vergeven aan een ander.  

- De spelrepetities zullen (voor een gedeelte) buiten de reguliere repetitietijden  
  vallen. 
  Deze spelrepetities worden gepland op de maandag vanaf 17.30 uur tot 20.00  

  uur. Ook wanneer deze spelrepetities buiten de reguliere repetitietijden vallen,  
  is aanwezigheid vereist. 

  Bij een te grote mate van afwezigheid, behoudt Music Academy GLOW zich het  

  recht desbetreffende rol te vergeven aan een ander.  

 

  

 


