Gebruik maken van onze popstudio's
Heb je een UnionCard en wil je repeteren in onze popstudio's? Dat kan. Wel moet je aan een aantal
voorwaarden voldoen voordat alles geregeld kan worden. Zo moet je band uit tenminste 75%
studenten/medewerkers bestaan en moet je een inschrijfformulier volledig hebben ingevuld.
Uiteraard ben je volledig op de hoogte van het popstudioreglement. De drummer overlegt een
drumdiploma of volgt een druminstructie die wij voor je regelen en met de hele band krijg je dan
nog een algemene instructie.
specifieke eisen:
- ieder bandlid beschikt over een UnionCard of CampusCard
- de band bestaat voor minimaal 75% uit UT/Saxion studenten
- inschrijven als popgroep bij Culture & Events
- je gaat structureel repeteren met de band (niet eenmalig)
- drummer moet druminstructie volgen of diploma kunnen overleggen
- algemene instructie volgen

Een vaste tijd in het rooster?
Twee keer per jaar organiseren wij samen met Apollo een popstudio overleg waar het rooster voor
het komende half jaar wordt vastgelegd. Twee keer per jaar moet je je dus opnieuw inschrijven en
op het inschrijfformulier kun je aangeven wat je favoriete tijd en dag is. De Popsi legt alle
aanvragen naast elkaar en stelt een concept rooster vast. Vervolgens wordt op het halfjaarlijkse
popstudio overleg het definitieve rooster vastgelegd. Dit is ook het moment om te ruilen of
schuiven.
(De twee halfjaarroosters lopen van oktober tot februari en van februari tot oktober. In september
en januari kun je je band inschrijven voor het aankomende rooster als je gebruik wilt maken van de
popstudio's.)
Natuurlijk kun je tussendoor gewoon beginnen. Je kunt gebruik maken van de vrije blokken in het
rooster en een blok reserveren bij de ServiceDesk van de Vrijhof (tel. 8002). Reserveren kan alleen
in de week waarin de repetitie zich afspeelt, je kunt niet een week (of langer) van tevoren
reserveren.
Wil je een vaste tijd in het rooster en is deze tijd nog niet bezet, dan kunnen we het rooster
tussentijds voor je aanpassen. Ook als je ermee stopt horen we dat graag zo snel mogelijk om de
vrijgekomen tijd weer beschikbaar te maken voor anderen.
Heb je een vaste tijd en kun je niet? Meldt dit dan altijd zo snel mogelijk bij de ServiceDesk van
de Vrijhof (tel. 053 - 489 8002).
NB: In het popstudioreglement staat precies wat er kan en mag en wat we van je verwachten. Lees
dit document daarom dan ook goed door.

