
 

 

 
 
 

Beste ouders en leerlingen 

 

Hierbij de praktische info voor : 

 

WINTERCONCERT ACADEMIE 

 

Een concert door onze leerlingen van de kinderacademie, nootstudio, woordatelier en de 

instrumentklassen.  

 

Maandag 19 december generale repetitie nootstudio en kinderacademie 

 Verzamelen om 17u45 theaterzaal CC Binder 

 Start repetitie om 18u (leerlingen kinderacademie (Juf Kathleen) zijn aanwezig om 

18u30) 

 Einde om 19u 

 

Woensdag 21 december concert 

 Verzamelen om 18u in zaal Kristal CC Binder 

 18u30 start concert 

 Dresscode: feestelijk, glitter, kleurrijk, kerstaccessoires  

 

Tickets en info 

 Voor deze voorstelling moeten (gratis) tickets gereserveerd worden. 

Omwille van het grote aantal leerlingen worden de tickets beperkt tot max. 2 gratis 

tickets per leerling. Gelieve je hier strikt aan te houden. 

 

De reservatie van de tickets start op maandag 21 november om 10u via de website 

van de school: www.academieboom.be of via onderstaande link 

https://webshop.puurs-sint-amands.be/Tickets/Detail?shop=301E5B74-59D7-4A9C-

AA60-7F733BFC376A&id=8EA1E354-3854-ED11-A2E3-EF790E32DBE4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z.O.Z. 

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Boom   
Vestigingsplaatsen Puurs, Breendonk, Ruisbroek en Rumst 

_________________________________________________________________ 

 

https://webshop.puurs-sint-amands.be/Tickets/Detail?shop=301E5B74-59D7-4A9C-AA60-7F733BFC376A&id=8EA1E354-3854-ED11-A2E3-EF790E32DBE4
https://webshop.puurs-sint-amands.be/Tickets/Detail?shop=301E5B74-59D7-4A9C-AA60-7F733BFC376A&id=8EA1E354-3854-ED11-A2E3-EF790E32DBE4


Waar worden leerlingen afgezet en opgepikt? 

1. Maandag 19 december 

 aan de ingang van CC Binder Forum 9 - Puurs-Sint-Amands 

 leerlingen zijn aanwezig om 17u45, ouders blijven buiten wachten. 

 

2. woensdag 21 december  

 Zaal Kristal - Forum 9 Puurs-Sint-Amands 

leerlingen zijn aanwezig om 18u en worden hier nadien ook terug opgehaald. De zaal 

bevindt zich op het gelijkvloers van CC Binder aan de voorzijde. Aan de ingang van CC 

Binder zal er toezicht zijn om de weg te wijzen.  

 

 

Na het concert worden de leerlingen begeleid naar zaal Kristal. Leerlingen worden niet in de 

theaterzaal opgepikt! 

Er zal steeds een toezichter aanwezig zijn om de weg te wijzen! 

 

Goed om te weten: Er zijn werken bezig in de buurt van cc Binder en het domein is iets 

moeilijker te bereiken.  

Vertrek dus tijdig zodat je op tijd bent.  

Meer info? Surf naar www.puurs-sint-amands.be/verkeershinder-puurs-centrum. 

 

 

Het academieteam 

 

 

 

Alle brieven die tijdens de lessen worden meegegeven, kan je terugvinden op www.academieboom.be 
bij ‘nieuws uit de klas’. Houd dit goed in het oog als je een les mist! 

 

http://www.puurs-sint-amands.be/verkeershinder-puurs-centrum

