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Uden, maart 2013
Beste leerling en ouders,
Het is bijna zover: het HARPWEEKEND 2013 op 6 en 7 april 2013.
Het harpweekend vindt plaats bij: Eigen Herd in Uden
Eigen Herd is geen onderdeel van MiK-Uden, maar een locatie die we speciaal voor het weekend
hebben gehuurd.
Het weekend begint op zaterdag 6 april om 10.15 uur en duurt tot zondag 7 april 17:00 uur.
In deze brief vind je belangrijke informatie over dit weekend. Als je na het lezen van deze brief nog
vragen hebt, kun je natuurlijk altijd bij je docente terecht.

1. HET PROGRAMMA
Zaterdag 6 april
10:15 uur
10:45 uur
11:30
12:45
13:30
17.00

uur
uur
uur
uur

Zondag 7 april
10:15 uur
10:30 uur
12:00 uur
12:30 uur
14:15 uur
14:30 uur
15:30 uur
16:00 uur
17.00 uur

inchecken deelnemers
opening met concert Chinese muziek en dansgroep
o.l.v. Sissi Zhang voor leerlingen en ouders
start repetities
lunch
repetities en workshops
einde
Aankomst leerlingen
1e tutti repetitie
lunchpauze
2etutti repetitie
pauze
Eerste voorstelling
pauze
Tweede voorstelling
einde

2. WAT MOET JE MEENEMEN
Harp (gestemd), kruk/stoel, potlood en gum, de muziek, evt. reservesnaren, lessenaar.
LET OP: JE EIGENDOMMEN MOETEN VOORZIEN ZIJN VAN JE NAAM.
(Zorg ervoor dat je harp verzekerd is want geen van de docentes/muziekscholen is
aansprakelijk voor schade of verlies aan/van eigendommen)

3. ETEN EN DRINKEN
Voor de lunch op zaterdag, de lunch op zondag, drinken en versnaperingen wordt gezorgd.

4. KLEDING
Omdat we graag willen dat de voorstelling er leuk uitziet hebben we het volgende
kledingvoorschrift: Zwarte broek of rok gecombineerd met kleurige blouse of shirt.

5. WELKOM OUDERS EN BELANGSTELLENDEN
Zaterdag 6 april
Op zaterdag 6 april zal er bij de opening een concert gegeven worden door
De Chinese muziek en dansgroep o.l.v. Sissi Zhang.
Zij zullen op originele Chinese instrumenten spelen en de deelnemers in Chinese sferen
brengen.
Ook ouders zijn van harte welkom dit concert bij te wonen.

Zondag 7 april
Ouders, broers, zussen en andere belangstellenden zijn van harte welkom de voorstellingen
op zondag bij te wonen.
De eerste voorstelling is om 14.30 uur, de tweede voorstelling is om 16.00 uur.
Zoals we dat in het verleden bij twee voorstellingen hebben gedaan, willen we voorstellen
dat de ouders die het dichtst bij wonen naar de eerste voorstelling gaan.
Dit zijn de ouders van de leerlingen uit Uden. Als dat om de een of andere reden echt niet
mogelijk is kunt u uiteraard naar de voorstelling van 16.00 uur komen, wilt u dat dan
doorgeven aan Renske.
Elke deelnemer krijgt maximaal 2 vrijkaarten. Extra kaarten kosten € 3,50.
De kaarten zijn te bestellen bij de docentes met het bestelformulier.
Voor aanvang zal er gelegenheid zijn om foto’s te maken, tijdens het spelen vinden we
dit te storend voor de leerlingen.

6. HET ADRES
Het harpweekend vindt plaats bij:
Eigen Herd
Rooijsestraat 32
5401 AT Uden
telefoon: 0413 264593

Tijdens het weekend zijn wij alleen in dringende gevallen te bereiken via de mobiele
telefoon van Renske de Leuw: Tel.nr.: 06-15424577.

Wij zien jullie graag op het HARPWEEKEND 2013
Met harpelijke groet,
Mea, Ingje, Renske en Marieke
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BESTELFORMULIER KAARTEN HARPWEEKEND 2013 Uden

Naam:…………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………….
Postcode en Woonplaats:……………………………………..
Tel.nr.:……………………………………………………………………..
Docente:………………………………………………………………….
Wil de volgende kaarten bestellen:
Voorstellingen
zondag 7 april 14:30 of 16:00 uur
aantal kaarten:……………………………max. 2 vrijkaarten per deelnemer
(u wordt door ons ingedeeld voor één van de voorstellingen)
Extra kaarten à € 3,50 per stuk:………………………………………..
Totaal bedrag:……………………………

Dit formulier met het juiste bedrag in een gesloten enveloppe inleveren bij je
eigen docente vóór 22 maart a.s.

