
 

 

 

 

 

 
Misa Criolla en Navidad Nuestra scratch – 11 december 2021 

 
Postbus 3051 

2301 DB Leiden 

T. 071 - 361 94 86 
E. info@singalongevents.nl 
W. www.singalongevents.nl 

 
 
Hartelijk dank voor uw aanmelding voor de Misa Criolla en Navidad Nuestra scratch op 
zaterdag 11 december 2021. 

 
De Dominicuskerk te Amsterdam zal haar deuren voor u openen om 09.30 uur, waarna om 10.00 
uur de repetitie begint. Een (extra) warme trui kan van pas komen tijdens de repetitie. 

Het concert start om 16.00 uur en is afgelopen om 17.00 uur. 
 
Wanneer u (extra) luisterkaarten à €12,50 p.p. voor het concert wenst, kunt u deze via onze 
website bestellen of u kunt telefonisch contact met ons opnemen tijdens kantooruren. 
 
Wanneer u bladmuziek of een (ingezongen) oefen-cd wenst, dan kunt u deze op de website 
www.singalongevents.nl bestellen. 

 
Kledingvoorschriften 
Heren: wit overhemd, zwart jasje, zwarte broek en een donkere stropdas. 
Dames: zwarte blouse met een zwarte broek of rok en eventueel een rood accent. 

 
Houdt u er rekening mee dat er zeer beperkt ruimte is om ter plekke om te kleden. 

 
Extra repetitie 
Op zaterdag 27 november 2021 wordt een extra repetitie georganiseerd. Deze zal plaatsvinden van 
10.00 tot 16.00 uur in ‘De Regenboog’ te Leiden. Tegen betaling van €11,50 kunt u deelnemen aan 
deze oefendag. Mocht u zich hier nog niet voor aangemeld hebben, kunt u dit alsnog doen via onze 
website. 
 

Restitutie betaling(en) 
Om logistieke redenen is het voor Sing Along Events niet mogelijk om uw betaling – om welke 
(medische) reden dan ook – te restitueren. Correspondentie over restitutie wordt niet in behandeling 
genomen. 

 
Wij verheugen ons op de uitvoering van de Misa Criolla en Navidad Nuestra scratch; samen met u 
maken we er een prachtig concert van. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Jorieke Akkerman 
 
Secretariaat Sing Along Events 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@singalongevents.nl
http://www.singalongevents.nl/
http://www.singalongevents.nl/
http://www.singalongevents.nl/
http://www.singalongevents.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Postbus 3051 
2301 DB Leiden 

Tel. / fax. 071 - 361 94 86 
Email: info@singalongevents.nl 

Website:www.singalongevents.nl 

 

Repetitieschema / locatie 
 

U bent op zaterdag 11 december 2021 vanaf 09.30 uur van harte welkom in de 

Dominicuskerk te Amsterdam. 

 

09.30 uur   Kerk open 

10.00 uur   Aanvang repetitie  

11.15 uur   *Pauze 

11.30 uur   Aanvang repetitie 

12.30 uur  *Pauze 

13.30 uur  Aanvang repetitie 

15.30 uur   Pauze / zaal open voor publiek 

16.00 uur   Aanvang concert 

17.00 uur   Einde 

 

* Gedurende de gehele repetitie is koffie, thee en frisdrank tegen betaling verkrijgbaar. 

Eigen consumpties zijn toegestaan. In de omgeving van de Dominicuskerk is voldoende 

gelegenheid voor een lunch. 

 

Adres  

De Dominicuskerk is te vinden aan de Spuistraat 12 te Amsterdam.  

 

Bereikbaarheid  

De Dominicuskerk is op loopafstand van het Centraal Station van Amsterdam te 

bereiken. Als u vanaf het station een paar honderd meter de Spuistraat inloopt, ziet u 

aan uw rechterhand al gauw de langgerekte flank van het kerkgebouw. De ingang van de 

kerk bevindt zich om de hoek, in de Korte Korsjespoortsteeg. Voor recente reistijden: 

www.9292ov.nl 

 

Met de auto  

Er is parkeergelegenheid in de parkeergarage aan de Prins Hendrikkade aan de voorzijde 

van het Centraal Station en in de parkeergarage van het Renaissance-hotel dat aan het 

Kattegat ligt, pal naast de kerk. Denkt u er echter wel aan dat de parkeertarieven in de 

binnenstad zeer hoog zijn (op straat is dat € 3,20 per uur). 

P+R staat voor Parkeren en Reizen. In Amsterdam betekent dit dat u uw auto voordelig 

en snel aan de rand van de stad parkeert (P) en met het openbaar vervoer (OV) naar het 

centrumgebied reist. Voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/parkeren-

verkeer/parkeren-reizen/  
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