
✨ Spelregels Frion Festival 2023✨

Aanmelden
Frion-cliënten kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Dit jaar
(2023) kan dat tot en met vrijdag 20 januari. Tip: geef op het aanmeldformulier al zo
concreet mogelijk aan wat voor nummer of act de cliënt wil doen.

Samenstelling van het programma
Ons streven is om alle deelnemers van het Frion Festival een plek op het podium te bieden.
Als er te veel aanmeldingen zijn, kan het daarom zijn dat een cliënt bij de Frion All Stars (ons
fantastische koor) mag aansluiten. Extra leuk: het koor treedt niet 1, maar 2 keer op tijdens
het Frion Festival! Als feestelijke openingsact én als spetterende afsluiter. Deelnemers horen
vóór de talentendagen van ons of ze meedoen met de Frion All Stars of met het nummer/de
act die is ingevuld op het aanmeldformulier. Dit wordt door de organisatie bepaald op basis
van het aantal keren dat een cliënt heeft meegedaan aan het Frion Festival.

Hebben twee (of meer) cliënten hetzelfde nummer opgegeven via het aanmeldformulier of
is een nummer of act al gedaan tijdens een eerdere editie van het festival? Dan kunnen we
vragen of een cliënt iets anders voorbereidt.

Belangrijke data
Om de voorbereidingen soepel te laten verlopen, hebben we een aantal data vastgelegd.
Exacte tijden en locaties worden kort van tevoren gemaild naar de cliënt en/of begeleider.

Deze data kun je vast noteren:
- Vrijdag 20 januari: sluiting aanmelding
- Talentendagen

o Zaterdag 28 januari - Prunuspark, Zwolle van 10.00 tot 12.00 uur óf
o Zaterdag 4 februari - De Slinger, Steenwijk van 10.00 tot 12.00 uur óf
o Zaterdag 11 februari - Gymzaal IJsselbolder, Zwolle van 10.00 tot 12.00 uur

- Repetitiedagen in theater De Spiegel
o Zaterdag 22 april óf
o Zaterdag 13 mei

- Kleding uitzoeken (optioneel): diverse data in april en/of mei bij Kostuumhuis Kalf
- Zondag 21 mei: Frion Festival!

Repetities
De repetities zijn in theater de Spiegel en worden verdeeld over 2 dagen: zaterdag 22 april
en zaterdag 13 mei. De cliënt hoeft maar op één dag aanwezig te zijn. Uiterlijk 31 maart
wordt bekend op welke dag en welk tijdstip de cliënt verwacht wordt.

https://frionfestival.nl/


Kleding uitzoeken
Cliënten die het leuk vinden, mogen een kostuum voor de show uitzoeken bij Kostuumhuis
Kalf. Hiervoor worden speciale pasavonden gepland. Deze data worden op een later tijdstip
bekendgemaakt. De kleding die de cliënt uitzoekt, blijft na het pasmoment bij Kostuumhuis
Kalf liggen. Op de dag van het festival ligt de kleding klaar in de kleedkamer van de cliënt. Na
de show moet de kleding worden achtergelaten op de daarvoor bestemde rekken in de
kleedkamers.

Frion Festival
Op zondag 21 mei is het dan eindelijk zover! Elke cliënt/begeleider krijgt uiterlijk 12 mei een
mail met belangrijke info. Hierin staat bijvoorbeeld hoe het dagprogramma eruit ziet en hoe
laat je verwacht wordt bij theater de Spiegel. We vragen je om niet te vroeg te komen, in
verband met de opbouw van het podium.

We beginnen de dag met de generale repetities, daarna is het tijd om om te kleden,
eventueel in de make-up en dan is er nog de mogelijkheid om sfeer te proeven bij het
voorprogramma op het buitenterrein van theater De Spiegel. Tijdens het Frion Festival
krijgen cliënten en begeleiders van de organisatie aanwijzingen hoe de dag verloopt. Na
afloop kunnen de cliënten opgehaald worden bij de artiestenfoyer (ingang achterzijde De
Spiegel).

We hopen dat deze spelregels inzicht geven in de voorbereidingen rondom het festival. Heb
je toch nog vragen? Dan kun je deze per mail stellen via secretariaat@frionfestival.nl.

Wij hebben er zin in!
Organisatie Frion Festival

secretariaat@frionfestival.nl
www.frionfestival.nl
https://www.instagram.com/frionfestival/
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