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Informatiebrief ‘Tijl Damen Schoolpleintour’ 
Coronaproof cultuurmenu groep 3/4 voorjaar 2021 

 
Beste leerkracht van groep 3/4, 
 
Binnenkort kom ik een optreden geven voor uw klas. Dat doe ik 
vanuit mijn theaterbus én met veel plezier! In deze brief vindt u 
praktische informatie over de voorstelling. 

Als er onduidelijkheden/vragen zijn kunt u contact met mij 
opnemen via deze gegevens: 

E: info@tijldamen.com  

T: 0117 308 979 

Indien u mij op de dag van de voorstelling wilt bereiken  
kan dat op: M: 06 2016 0909 

 

Contact vooraf: 

Een week voordat ik voor uw klas kom spelen neem ik telefonisch contact met u op. Wilt u deze brief 
vooraf doornemen?  Eventuele vragen kan ik dan tijdens het telefoongesprek beantwoorden. Ook ben ik 
dan goed voorbereid op de specifieke, praktische situatie van uw school en komen we op de dag zelf 
niet voor onaangename verrassingen te staan ( bus past niet door het hek / geen elektriciteit, enz.). 

 

Schoolplein: 

Ik speel deze voorstelling vanuit mijn theaterbus op het schoolplein. 
De minimale breedte die mijn bus nodig heeft om op het schoolplein te komen is 2,10 m. 
De hoogte is 2,85 m. 
Wilt u vooraf controleren / opmeten of uw plein begaanbaar is voor mijn bus? 
Is dit wel het geval? Wilt u dan alvast bekijken wat een geschikte plaats op het plein is? 
Is dit niet het geval? Dan zijn er – afhankelijk van de situatie van uw school – twee mogelijkheden: 

1. Ik plaats de bus aan de buitenzijde van het hek rond het plein. De kinderen staan tijdens de 
voorstelling op het plein. Ik speel ‘door het hek’. 

2. Ik speel de voorstelling op een geschikte plaats in de nabijheid van de school, bijvoorbeeld een 
parkeerterrein, pleintje of grasveld. 

Wilt u bij het zoeken naar een locatie buiten het plein goed letten op: 
- Is de locatie begaanbaar voor mijn bus? 
- Kan ik mijn bus er voldoende vlak neerzetten ( twee wielen op stoeprand is niet mogelijk)? 
- Is de locatie (verkeers)veilig voor het publiek? 
- Veroorzaakt  een optreden op deze locatie geen overlast voor de buurt? 
- Is er op deze locatie niet teveel geluidshinder ( verkeer/bouwwerkzaamheden, enz.)? 
- Een stroomvoorziening is buiten het plein niet noodzakelijk, zie ‘Benodigdheden’. 

 
Benodigdheden: 
- De ruimte die ik nodig heb is een vlak van ca. 6 x 3 meter ( excl. publiek). 
- Elektriciteit: één reguliere stroomaansluiting. Ik heb zelf ca. 20 meter verlengkabel mee. 

Wilt u zorgen dat er een verlengsnoer/haspel klaarligt waar ik op kan aansluiten? 
- Is de speellocatie buiten het plein? Dan beschik ik over een aggregaat en is een kabel niet nodig. 
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Slecht weer? 
De voorstelling vindt buiten plaats. Dat betekent dat we afhankelijk zijn van het weer. 
Bij lichte regen beschik ik over een degelijk pop-up partytent van 3 x 4,5 meter; groot genoeg om 
één klas te herbergen. Deze partytent staat in enkele minuten overeind. Het zou prettig zijn als er in 
dat geval één persoon beschikbaar is om even te helpen de tent op te zetten.  
 
Als voor de speeldag erg slecht weer wordt verwacht ( veel wind/ veel regen) wordt de voorstelling 
uitgesteld en wordt in samenspraak met CEZVL gezocht naar een andere geschikte datum. 
Mochten de coronamaatregelen het toelaten, dan is het ook denkbaar om – uiteraard in overleg – 
de voorstelling in een geschikte binnenruimte doorgang te laten vinden. 
 
Het publiek 
De kinderen kunnen hun eigen stoel meenemen, op bankjes zitten ( die vooraf zijn klaargezet) of – 
bij zomers weer – op de grond zitten. De bedoeling is dat er 2 meter ruimte tussen bus en publiek is. 
Zitten kinderen op bankjes/stoelen? Wilt u dan zorgen voor voldoende onderlinge afstand, zodat zij 
makkelijk kunnen opstaan en bewegen ( dansen, springen)? 
Zitten kinderen op de grond? Dan kunt u met krijt, een liggend lint, touw of dekens een markering 
maken waar de kinderen zitten. Dit geeft houvast en rust. 
 
Foto’s/ filmpjes 
Ik vind het prima als er tijdens de voorstelling foto’s/filmpjes gemaakt worden, zolang er geen 
integrale registratie plaatsvindt. Dit beeldmateriaal mag u ook delen met ouders en op openbare 
kanalen, zoals website/social media. Mocht u tot dat laatste besluiten, dan stel ik het zeer op prijs 
als u mij ‘tagt’ via: @tijldamen 
 
Tot slot 
De planning voor deze tournee is haalbaar, maar scherp. De voorstelling duurt 30 minuten. Wilt u er 
met mij voor zorgen dat de kinderen op tijd klaar zitten, zodat ik alle beschikbare tijd kan gebruiken 
om ook met uw klas een muzikaal feestje te bouwen? 
 

 
 

 
 

Alle informatie over de Schoolpleintour vindt u op: www.tijldamen.com/schoolpleintour 


