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Beste jeugdmuzikant, 
 
Wij hebben uw inschrijving voor onze play-in goed ontvangen. Het belooft een feest-
driedaagse te worden, we vieren namelijk dit jaar de 20e editie van de play-in!	
 
De play-in start op woensdag 17 april om 9 uur. Je wordt verwacht op het Montfort-college te 
Rotselaar, de auto parkeer je op de parking aan de voetbalvelden en je gaat te voet verder 
richting de slaaphallen.  
 
Na 3 toffe dagen eindigen we ons muziekkamp met een spetterend slotconcert op vrijdag 19 
april om 19u30. Onze concertaula heeft een capaciteit van 350 personen, trommel dus zoveel 
mogelijk vrienden, familie en sympathisanten op om aanwezig te zijn! De inkom voor dit 
slotconcert bedraagt € 2. Na het slotconcert, en een drankje achteraf, zit het kamp er op en 
mogen alle deelnemers naar huis. 
 
Voor je verblijf kan je best volgende spullen meebrengen: 

• Je instrument (en dempers) - olie/rieten (+ evt. lippenbalsem) - stokken (slagwerkers) 
• Een pupiter (zet er een herkenningsteken op!), potlood en gom 
• Onderlaken, kopkussen, slaapzak, wasgerief 
• Kledij voor 3 dagen met als extra: sportkledij, sportschoenen en regen-outfit 
• Eventueel: rolschaatsen/skateboard/visgerief/badminton- pingpong-rackets 
• Zakgeld (drankjes zijn ’s avonds en tijdens repetitie-pauzes te koop voor €1) 
• Identiteitskaart/ KidsID of ISI+kaart 

! Markeer al je spullen goed, wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies van materiaal en/of 
persoonlijke bezittingen. 
  
Het thema is dit jaar ‘At The Theatres’. Graag hadden we het muziekkamp gestart met 
iedereen die verkleed aankomt. Er is een onderverdeling per geboortejaar: 

• In of na 2007: Disney figuren  
• 2006 of vroeger: Gala outfit 
• Dirigenten: Filmregisseur 
• Begeleiders: Musical 

 
Indien je nog speciale wensen hebt (vb.: vegetarisch, dieetvoeding,  
plank onder matras, … enz.) gelieve dan zo snel mogelijk contact  
op te nemen met Louis Vertommen:  
louis.vertommen@telenet.be of 015 / 24 90 11. 
 
Lesgevers en dirigenten van dienst zijn:  
Bert Van Thienen, Patrick Verhaegen, Lorenz Havermans, Sofie Van Rompaey 
 
Tenslotte, je weet maar nooit, het juiste adres van de play-in is : 

Montfortcollege 
Aarschotse steenweg 39 
3110 Rotselaar 

 
 
Omwille van de nieuwe privacy wetgeving  
zullen de medische persoonsgegevens van  
elke deelnemer na het evenement  
verwijderd worden. 


