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Deze infobrochure is gebaseerd op “de zomerplannen”, tot stand gekomen door een samenwerking tussen De 

Ambrassade en het jeugdwerk en vertrekkend vanuit de jeugdwerkregels die het kader vormen waarbinnen 

jeugdaanbod mogelijk is in de zomer van 2020. 

 



 

Inleiding 
Zingen, dansen én acteren! 

Bij Belcanto leer je ze combineren als een echte MUSICAL-ster. 

 

De professionele regisseur (Dieter De Smedt), vocal coach (Lore Van den Broeck) en choreografe (Sylvia Heirbaut) 

van dit musicalgezelschap uit het Waasland gaan samen met jullie aan de slag om een totale mini-voorstelling te 

maken. Op de vijfde dag filmen we het geheel met kostuums, decor en alles wat er bij hoort! Zo kan je achteraf je 

prestaties showen aan al je vrienden en familie… 

 

 

 

Musicalkamp 2020: wat waar hoe? 
 

Het musicalkamp loopt van maandag tot en met vrijdag, telkens van 9u tot 16u. 

We voorzien opvang door eigen medewerkers van 8u tot 9u en van 16u tot 17u.  

  Kostprijs: 1 euro per dag 

  Intekenen via het inschrijvingsformulier 

 

Waar zorgen wij voor? 

  een tekstbrochure 

  een oefen CD met de liederen van de musical, om thuis te oefenen of uit te voeren (Karaoke) 

  een dagelijks 4-uurtje 

  een verzekering voor elke deelnemer via Opendoek 

Wat brengen jullie zelf mee? 

  papieren zakdoeken 

  lunch voor ’s middags 

  een eigen drinkbus (vullen wij graag bij met water) 

Maatregelen ivm hygiëne en preventie worden uiteraard nageleefd zoals opgelegd door de overheid (zie verder). 

 

Per kamp is plaats voor maximaal 30 kinderen met geboortejaar 2006-2011. 

Kamp 1: maandag 27/07/2020 - vrijdag 31/07/2020 

Kamp 2: maandag 3/08/2020 - vrijdag 7/08/2020 

 

Inschrijving is definitief na de ontvangst van de medische fiche (sturen we in een bevestigingsmail na het invullen 

van het inschrijvingsformulier) en de betaling van het verschuldigd bedrag op het rekeningnummer van Belcanto: 

BE70 1490 5647 8425 met vermelding van de naam van de deelnemer.  

Annuleren kan enkel schriftelijk per mail (info@belcanto.be) of brief (August Vermeylenstraat 4, 9100 Sint-

Niklaas). Er wordt enkel terugbetaald in geval van ziekte: je meldt de afwezigheid tijdig en liefst schriftelijk (ten 

laatste op de dag van de ziekte). Het medisch attest bezorg je ons binnen de 5 dagen. 

 

De locatie voor dit musicalkamp is de vaste repetitieruimte van Belcanto, Grote Kouterstraat 70 te Beveren. 

Rij onder de grote poort door en rechts ziet u ons magazijn. Er is ruimte om even uw auto te parkeren en uw 

zoon/dochter af te zetten. 

 

mailto:info@belcanto.be


 

Jeugdwerkregels 
 

Wie mag meedoen? 

Natuurlijk willen we iedereen mee, maar we willen dat wel vooral veilig doen. Voor sommige deelnemers zal het 

dus helaas niet haalbaar zijn deze zomer. Wie ziek is of ziek is geweest in de 5 dagen voor het kamp kan helaas 

niet deelnemen, enerzijds omdat men anderen kan besmetten (ongeacht het over COVID 19 gaat of niet) 

anderzijds heeft men ook een verzwakt immuunsysteem waardoor men zelf ook vatbaarder is voor ziektes. 

Daarnaast zijn er ook deelnemers die tot de risicogroepen behoren en voor hen is deelname enkel toegelaten 

mits toestemming van de ouders en in sommige gevallen zelfs van de arts. Informatie over de risicogroepen vindt 

u hier: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf 

 

Contactbubbels 

 

We maken per week een bubbel van maximum 30 kinderen. Samen met de 3 creatives + de begeleiders zal het 

maximum van 50 dus niet overschreden worden. In de mate van het mogelijke worden de activiteiten in 

openlucht georganiseerd: op het grasplein naast het gebouw.  

De kinderen hebben een leeftijd variërend tussen 9 en 14 jaar. Wij hanteren daarom de maatregelen die van 

toepassing zijn op de +12-jarigen wat betreft handhygiëne en het gebruik van materialen of kostuums. 

Om het risico zoveel mogelijk te beperken vragen wij de ouders met aandrang om in de kampweek enkel voor 

onze jeugdwerking te kiezen. Een combinatie met een ander jeugdaanbod (vb. ’s avonds) is niet wenselijk. 

Ook bij het brengen en ophalen van de kinderen vragen wij de ouders om voldoende rekening te houden met de 

maatregelen m.b.t. social distance. 

 

Wat als iemand ziek is/wordt? 

 

Uiteraard hopen we dat iedereen gezond blijft. Toch is het belangrijk dat we de deelnamevoorwaarden volgen die 

door de overheid werden vastgelegd:   

- Wie ziek is kan niet deelnemen  

- Wie Covid-19 heeft gehad moet minimaal 7 dagen na diagnose rekenen alvorens deel te kunnen nemen 

aan het kamp.  

- Wie ziek was (geen Covid – 19) voor het kamp moet in de 5 dagen voorafgaand aan deelname symptoomvrij 

zijn. 

- Wie een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel heeft (ouder, broer, zus..) moet 14 dagen 

gerekend vanaf het laatste contact met de corona patiënt niet deelnemen aan activiteiten. 

We vragen u uitdrukkelijk om de medische fiche van uw kind zo volledig mogelijk in te vullen. Dit document 

ontvangt u na inschrijving via onze website.  

Er wordt per week een medisch contactpersoon voorzien die het nodige doet wanneer een kind ziek zou worden: 

- We zorgen voor een ingerichte quarantaineruimte (: onze studio) om een ziek kind onder te brengen tot 

het (door de ouders) wordt opgehaald. 

- We hebben onze EHBO-koffer aangevuld met extra materiaal (handschoenen, handgel, mondmaskers) 

- We volgen de richtlijnen van de overheid: 

https://ambrassade.be/files/attachments/.3012/FlowchartStappenplanNoodprocedure_COM1.pdf. 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
https://ambrassade.be/files/attachments/.3012/FlowchartStappenplanNoodprocedure_COM1.pdf


 

 

 

 

Communicatie en afspraken 

 

Goede afspraken maken beste vrienden… daarom lijsten we ze even op. 

- we zullen de locatie voorzien van pictogrammen om duidelijk te maken wat mag en wat niet. 

- we houden een aanwezigheidsregister en contactenlogboek bij in functie van eventuele contacttracing. 

- we werken met 1 bubbel per week.  

- iedere deelnemer zorgt zelf voor papieren zakdoeken, eigen drinkbus en lunchpakket. 

- wordt jouw kind ziek, dan brengen we het naar een quarantaineruimte tot een ouder het komt ophalen. 

 

Hygiëne 

 

We doen er alles aan om goede hygiënemaatregelen te hanteren: 

- extra handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek… 

- duidelijke afspraken wat betreft gebruik van materialen, kostuums e.d. 

- sanitair en speelveld worden regelmatig gepoetst. 

 

Infrastructuur 

 

In de mate van het mogelijke zullen de activiteiten in de buitenlucht georganiseerd worden. In andere gevallen 

gebruiken we ons (ruim) magazijn dat ingericht is als een echte scène, inclusief geluids- en lichtinstallatie. 

 

Materiaal 

 

Naast het instuderen van de musical, bouwen we zelf ons decor en maken we onze kostuums. Het materiaal 

hiervoor is ter plaatste beschikbaar. 


