
 



Inhoud           pg 2 

Inleiding          pg 3 

Musicalkamp 2021: wat waar hoe?       Pg 4 

Jeugdwerkregels         pg 5 

   Wie mag meedoen?        pg 5 

   contactbubbels         pg 5 

  Wat als iemand ziek wordt       pg 5 

   communicatie en afspraken       pg 6 

  Hygiëne         pg 6 

  Infrastructuur          pg 6 

   Materiaal         pg 6 

 

 

 

 

 

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

Ambrassade en het jeugdwerk. Dit vormt het kader waarbinnen jeugdaanbod mogelijk is in de zomer van 2021. 

Deze regels worden in de week van 10 mei gepubliceerd. Mogelijks kan deze infobrochure nog aangepast worden 

als dat nodig zou zijn. 



Inleiding 
Zingen, dansen én acteren! 

Bij Belcanto leer je ze combineren als een echte MUSICAL-ster, ieder op zijn/haar niveau en in leeftijdsgroepen. 

 

Een professionele regisseur, vocal coach en choreografe 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. 

 

Nieuw dit jaar is een 3daagse stage voor 16+-ers. 

 

Wil jij een weekend lang ondergedompeld worden in de wereld van musical/muziektheater? Tijdens deze stage 

gaan we samen aan de slag om jou een trapje hoger te krijgen op de podiumladder. Naast de groepssessies (zang, 

spel, dans) zal er ook ruimte zijn voor individuele coaching. Zo kunnen we ook werken met jouw eigen materiaal 

(lied, monoloog,...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Musicalkamp 2021 : wat waar hoe? 
 
Kamp 1 – 12 juli tot 16 juli  

Wie:  6-9 jarigen (minimum aantal inschrijvingen: 13 kinderen - maximum 30 kinderen) 
Waar: Grote Kouterstraat 70, 9120 Vrasene 
Wanneer: maandag 12 juli 2021  tot en met vrijdag 16 juli 2021. Telkens van 9u tot 16u.  
Prijs: €155 
Opvang mogelijk van 8u tot 8u45 en van 16u15 tot 17u.  
 
Inschrijving is definitief na de ontvangst van de medische fiche (sturen we 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. 

Inschrijvingen gebeuren via volgende link: 
https://docs.google.com/forms/d/17ODeW1JY8eaaAphq7n6f_5NGO4GpBwI8G77R4pitbcI/edit  

Kamp 2 - 19 juli tot 23 juli 

Wie:  9-12 jarigen (maximum 30 kinderen) 
Waar: Grote Kouterstraat 70, 9120 Vrasene 
Wanneer: maandag 19 juli 2021  tot en met vrijdag 23 juli 2021. Telkens van 9u tot 16u.  
Prijs: €155 
Opvang mogelijk van 8u tot 8u45 en van 16u15 tot 17u.  
 
Inschrijvingen gebeuren via volgende link: https://beveren.kwandoo.com/activity/subscribe/62377  

 
Kamp 3 - 2 augustus tot 6 augustus 

Wie:  12-15 jarigen (maximum 30 jongeren) 
Waar: Grote Kouterstraat 70, 9120 Vrasene 
Wanneer: maandag 2 augustus 2021  tot en met vrijdag 6 augustus 2021. Telkens van 10u tot 17u.  
Prijs: €155  
 
Inschrijvingen gebeuren via volgende link:  
  
Stage 3-daagse – 6 augustus tot 8 augustus 

Wie: 16+ en volwassenen 
Waar: Grote Kouterstraat 70, 9120 Vrasene 

 
Wanneer:  vrijdag 6 augustus 2021 van 19u tot 22u30 
                    zaterdag 7 augustus 2021 van 9u tot 12u30 en van 14u tot 17u30. 
               zondag 8 augustus 2021 van 9u tot 12u30 en van 14u tot 17u30. 
Prijs: €95 
 
Inschrijvingen gebeuren via volgende link:  

 
De locatie voor de musicalkampen en de stage 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. 

https://docs.google.com/forms/d/17ODeW1JY8eaaAphq7n6f_5NGO4GpBwI8G77R4pitbcI/edit
https://beveren.kwandoo.com/activity/subscribe/62377


Jeugdwerkregels 
 

Wie mag meedoen? 

Natuurlijk willen we iedereen mee, maar we willen dat wel vooral veilig doen.  

Momenteel gelden de jeugdwerkregels voor alle kinderen en jongeren tot en met 18 jaar (iedereen geboren in 

2002 of later). Wie vroeger dan 2002 geboren is, volgt de regels van het Ministerieel Besluit rond samenscholing. 

De deelnamevoorwaarden zijn: 

• Wie ziek is (geen COVID) kan niet deelnemen  

• Wie besmet is met COVID - 19 of onder 1 dak woont met een besmet persoon kan niet deelnemen  

  tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode.  

• De organisator kan deelnemers die symptomen  vertonen bij aankomst of tijdens de activiteit (laten) 

  verwijderen van de activiteit.  

• Wie behoort tot de risicogroep kan deelnemen mits toestemming van de huisarts of de ouders.  

  We vragen dan ook om dit te vermelden op de medische fiche. 

  Informatie over de risicogroepen vindt u via deze link. 

 

Contactbubbels 

 

We maken per week een bubbel van maximum 30 kinderen. Samen met de creatives + de coördinator 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 kampen zijn ingedeeld in leeftijdscategorieën: één leeftijdsgroep per kampweek.  

Wij hanteren bij elke bubbel de strengst mogelijke maatregelen die van toepassing zijn 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? 

 

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

ontvangt u via de inschrijving. 

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://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Corona-affiche%20A3%20-%20symptomen%20-%20DEF.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 wordt 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: ingericht als een echte scène. We ventileren zo vaak mogelijk en poetsen 

regelmatig. 

 

Materiaal 

 

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

hiervoor is ter plaatste beschikbaar. 


