
Vragen en antwoorden Florence Musicals 
 
 
Wat is Florence Musicals 

 In het jaar 2008 is het idee ontstaan om binnen Florence ‘Florence Musicals’ te 
organiseren. Wie vindt het niet leuk om naar een musical te gaan? Genieten van 
jonge mensen die vrolijke en mooie liedjes zingen in een mooi decor. Op vele 
basisscholen is het een traditie dat groep 8 een eindmusical opvoert. Florence 
biedt de basisscholen een kans om een kleine repetitie in een verpleeg- of 
verzorgingshuis te doen. Leerlingen van basisscholen zingen drie liedjes uit hun 
schoolmusical. De winnende school wint 1000 euro. 

 
 
Wanneer vinden de voorrondes plaats? 
 

 De voorrondes vinden plaats op donderdag 13 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur in 
de woonzorgcentra van Florence. 

 
Wanneer vindt de finale plaats? 
 

 De finale is op donderdag 20 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur in Woonzorgcentrum 
De Mantel, Klaverweide 54 in Voorburg. 

 
Hoe schrijf ik mijn groep 8 in?  
 

 Aanmelden kan via musical@florence.nl 
 
Wat zijn de inschrijfvoorwaarden?  
 

 Inschrijven dient voor 1 juni 2013 plaats te vinden. Op het inschrijfformulier dient 
het volgende vermeld te staan: 

o De naam van de musical met een korte omschrijving. 
o De titels van de drie nummers die ten gehore gebracht worden.  
o Het aantal leerlingen en docenten.  

 
Wanneer start de inschrijving?  
 

 De inschrijving start op 1 mei 2013 en eindigt op 1 juni 2013. 
 
Wanneer hoor ik dat wij definitief meedoen?  
 

 Als u aan de inschrijfvoorwaarden heeft voldaan, krijgt u voor 6 juni 2013 bericht 
of uw groep is ingeschreven.  

 
 
Mogen leerlingen uit groep 7 ook meedoen? 
 

 Helaas moeten wij u teleurstellen. Aan Florence Musicals mogen alleen leerlingen 
uit groep 8 meedoen. 

 
Hoeveel liedjes mogen ten gehore gebracht worden?  
 

 Deelnemende groepen mogen drie liedjes zingen. Bij elkaar mogen deze liedjes 
niet langer duren dan 10 minuten. 

 
Is het toegestaan om decorstukken mee te brengen?  
 

 Het is toegestaan om  kleine decorstukken mee te nemen. Wij verzoeken u dit van 
te voren te melden via de e-mail: musical@florence.nl 
 



Is er een ruimte waar de leerlingen zich kunnen omkleden?  
 

 Op iedere locatie is een ruimte aanwezig waar de leerlingen zich kunnen omkleden. 
 
Is familie van de leerlingen welkom bij de voorrondes en finale? 
 

 Iedereen is van harte welkom bij Florence Musicals. Wij verzoeken u van te voren 
aan te geven met hoeveel personen u naar Florence Musicals komt via email 
musical@florence.nl 

 
Zijn de locaties per fiets bereikbaar? 
 

 U kunt op www.florence.nl kijken waar de Florence locaties liggen en via 
googlemaps of deze makkelijk per fiets te bereiken zijn. 

 
Zijn er fietsenstallingen op de locaties?  
 

 Sommige locatie hebben een fietsenstalling. Waar dat niet is zorgen wij ervoor dat  
op de locaties een plek is om fietsen te stallen. Wij verzoeken u van te voren te 
melden met hoeveel fietsers u gaat komen via email: musical@florence.nl 

 
Kunnen wij meedoen op de locatie in onze wijk? 
 

 Wij houden rekening met de opgegeven voorkeur, maar kunnen als er meerdere 
scholen uit dezelfde wijk meedoen niet garanderen dat uw voorkeur gehonoreerd 
wordt. 

 
Hoeveel groepen 8 komen er op een locatie?  
 

 Er worden bij de voorrondes maximaal vijf groepen 8 op een locatie ingedeeld. 
 
Wij hebben twee groepen 8. Mogen beiden meedoen?  
 

 Als u tijdig inschrijft mogen beide groepen meedoen. De school mag zelf bepalen 
of beide groepen op één locatie of op twee locaties ingedeeld moeten worden.  

 
Wie is Florence? 

 Gezondheid en Zorg. Dat is waar 4.000 medewerkers van Florence zich iedere dag 
voor inzetten. Zo’n 35.000 inwoners van Delft, Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-
Voorburg, Voorschoten en Wassenaar maken gebruik van de ondersteuning van 
Florence. Onze dienstverlening omvat onder meer thuiszorg, 
jeugdgezondheidszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, advisering en 
gemaksdiensten. 

 
Bij wie kan ik terecht voor informatie die ik niet op de 
website kan vinden? 
 

 Als u geen antwoord hebt kunnen vinden op uw vraag, stuur dan een e-mail naar 
musical@florence.nl   


