
MINA KOES   r e p e t i t i e r o o s t e r                                                                  

Leesrepetitie deel 1:  dinsdag 17 september 19.30 uur iedereen aanwezig 

Repetities: starten steeds om 19.30 uur      pauze 21.00 uur    eindtijd 22.15 uur                                                                                        

dinsdag 5 november scène proloog + 1 + 2 + 3                                                                                                               

dinsdag 12 november scène 4, 5                                                                                                        

dinsdag 19 november algemene repetitie doorloop scène proloog, 1, 2 + 3                                                         

dinsdag 26 november scène 4, 5, 6                                                                                                                    

dinsdag 3 december   scène 7, 8                                                                                                            

dinsdag 10 december  scène 1,2,3, 6,7,8                                                                                                            

dinsdag 17 december algemene doorloop repetitie: proloog en scène 1 t/m 8                                                                    

dinsdag 14 januari   leesrepetitie deel 2      iedereen aanwezig                                                                                            

dinsdag 21 januari       scène 9 + 10                                                                                                                                

dinsdag 28 januari       scène 9, 10, 11 + 12                                                                                                                               

dinsdag 4  februari doorloop repetitie deel 1 proloog +  1 t/m 8                                                                                                                                  

dinsdag 11 februari  scène 11, 12 + 13                                                                                                                                    

dinsdag 25 februari     algemene doorloop repetitie scène 9 t/m 13                                                                                                                                 

dinsdag 3 maart  scène 14, 15 + 16                                                                                                                                          

dinsdag 10 maart         doorloop repetitie deel 1  proloog + 1 t/m 8                                                                                                                             

dinsdag 17 maart         scène 17, 18 + 19                                                                                                                                       

dinsdag 24 maart         algemene doorloop repetitie scène 14 t/m 19                                                                                                                                    

dinsdag 7 april              scène  9 t/m 13                                                                                                                              

dinsdag 14 april           scène 14 t/m 19                                                                                                                        

dinsdag 21 april            scène proloog, 1 t/m 8                                                                                                                         

dinsdag 12 mei             algemene doorloop deel 1      1 t/m 8                                                                                                                                     

dinsdag 19 mei             algemene doorloop deel 2    9 t/m 19                                                                                                                                                       

Vanaf dinsdag 26 mei     repetities op locatie 

Aparte zang en muziek repetities in overleg met Reinier, daardoor kunnen er wijzigingen 

optreden in het repetitie rooster. 

Repetities op de speelplek op 9, 16, 23 juni  ( iedereen aanwezig )                                                                                            

Daarnaast ook twee zaterdagen 13 + 27 juni  vanaf 10.00 uur – 15.00 uur.                                  

We stoppen begin juli. Pakken het weer op in de week voorafgaande aan de voorstellingen. 

Vanaf 11 augustus 2020 iedereen beschikbaar, 11 + 12 + 15 augustus repetities                                                 

Try – outs op: 18 + 19 augustus met alles er op en er aan.                                                                                       

Het barst los op: 20 augustus   !! première !!                                                                                            

Speeldata:  20 - 21 -22 augustus en 27 – 28 – 29 augustus.                                                                    

Optie extra voorstelling op zondag 23 augustus 


