
Kom aan boord!!!
Sta jij op het podium tijdens de 19e

BRAK-zittingen?
Heb jij een leuk liedje, een grappig toneelstukje, kun jij goed dansen of
misschien past BRAK-kletsen juist goed bij jou, dan zoeken wij jou voor
de BRAK-zittingen!

Na 18 succesvolle jaren houdt de BAK op zondag 22 januari 2023 haar
19e BRAK-zittingen! Dat zijn karnavaleske voorstellingen voor en door
Boemeldonckse kinderen vanaf groep 6 van de basisschool tot en met
de leeftijd van 16 jaar.

De BRAK-zittingen bestaan uit twee voorstellingen. De eerste
voorstelling is voor volwassenen en zal zijn van 11.00 uur tot ongeveer
12.45 uur. De tweede voorstelling is voor kinderen (vanaf groep 4 t/m 15
jaar) en zal zijn van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur.

Voorafgaand aan de BRAK-zittingen vindt er een auditie plaats. Deze is
op zondag 18 december 2021. We beginnen om 10.00 uur en dit zal rond
12.00 uur afgelopen zijn. Verdere informatie hierover volgt nog via de
mail.

Daarnaast zoeken we ook kinderen die op een andere manier willen
helpen. Bijvoorbeeld door decors te maken, of door te helpen voor of
achter de schermen. Of misschien wil jij wel een leuk stukje voor de
brak-krant schrijven tijdens de audities en foto's maken. Bedenk iets
origineels waarom we juist voor jou moeten kiezen!

Ben je enthousiast geworden? Wacht niet te lang, vul de achterkant van
dit formulier in en lever het uiterlijk 7 december in.

Voor vragen of meer informatie kun je mailen naar
majel_2218@hotmail.com

mailto:majel_2218@hotmail.com


Inschrij�ormulier BRAK-zittingen 2023

Ik wil/wij willen meedoen aan de BRAK-zittingen op zondag 22 januari
2023

Naam of namen: _________________________________________________________
Contactpersoon:_________________________________________________________
Adres:                   _________________________________________________________
Tel. nummer:       _________________________________________________________
E-mailadres:       _________________________________________________________
Groep + school:  _________________________________________________________

Ik geef me op voor:
Dans
Muziek maken
Toneelstukje
Brak-kletser
Liedje zingen
Iets anders namelijk ______________________________________________

Omschrijving van de voordracht of wat je wil doen om
mee te helpen:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Lever dit formulier in voor 7 december 2022 bij
● Meneer Joost Oostelbos (Montessori+)
● Juf Lia Jongeneel (Horizon)
● Meneer Jordi Hilverda of juf Nancy Giesbergen (Gri�oen)
● Majella Timmers, Hesseling 13, Prinsenbeek


