Q&A Soof de musical
FAQ (Frequently asked Questions ) – Veel gestelde vragen
Wie spelen er mee in de voorstelling?
Dit kunt u vinden in ons programmaboekje en op onze website www.soofdemusical.nl
Zijn kinderen ook welkom bij deze voorstelling?
Kinderen vanaf 8 jaar zijn welkom.
Wat is de taal van de voorstelling?
De voorstelling is in het Nederlands gesproken en gezongen.
Hoelang duurt de voorstelling?
De voorstelling duurt ca. 75 minuten voor de pauze en ca. 70 minuten na de pauze
Is er een pauze?
Ja, na de eerste akte is er een pauze.
Waar moet ik me melden als VIP gast?
Als VIP gast mag u wanneer de zaaldeuren open gaan doorlopen naar de rechter kant van het toneel.
Daar wordt u opgevangen door een medewerker van Soof. Zij zal u een mooie plaats op de VIP
tribune wijzen.
Waar zit ik als VIP?
Als VIP neemt u letterlijk plaats in de KookSoof, u zit dus op het toneel.
Hoeveel hapjes krijg ik als VIP?
Als VIP krijgt u 5 heerlijke hapjes van Soof (Let op: de hapjes zijn heerlijk, maar zijn niet maaltijd
vervangend) en 2 (non-alcoholische) drankjes.
Krijg ik met een regulier kaartje ook hapjes?
Met een regulier kaartje krijgt u 2 heerlijke hapjes van Soof.
Moet ik van te voren eten?
Soof haar hapjes zijn heerlijk maar we raden u wel aan van te voren te eten. De reguliere hapjes en
VIP hapjes zijn niet maaltijd vervangend.
Waar laat ik het afval van de hapjes?
Reguliere hapjes graag in de vuilnisbakken in de foyers van het theater.
VIPS plaatsen het afval in een houten kistje wat onder de stoel staat.
Kan er ook rekening worden gehouden met vegetariërs of mijn allergieën?
VIP gasten krijgen via het theater een service mail waarin ze kunnen aangeven of ze vegetarisch zijn
of hypoallergene hapjes willen.
De reguliere hapjes zijn allemaal vegetarisch. Daarnaast wordt er in de foyer op een aangegeven plek
ook hypoallergenen hapjes aangeboden.
Wat zijn hypoallergenen hapjes?
Hypoallergenen hapjes kunnen door 95% van de mensen met een voedsel allergie gegeten worden.
Bij de hypoallergenen hapjes houden we rekening met de 14 wettelijke allergenen namelijk: gluten,

schaaldieren, eieren, vis, pinda’s en aardnoten, soja, melk inclusief lactose, noten, selderij, mosterd,
sesamzaad, sulfiet, lupine en weekdieren (geen dierlijke producten bevatten).
Wat zit er in de hapjes?
De ingrediënten van alle hapjes uit de voorstelling zijn te vinden in het gratis programmaboekje.
Moet ik de hapjes eten of wat als ik een hapje niet lust?
Nee hoor, u hoeft de hapjes uiteraard niet op te eten. Vind u een hapje niet lekker kunt u deze in het
houten kistje onder u stoel of de prullenbakken in de foyer deponeren.
Hoe weet ik mijn stoelnummer op de VIP tribune of waar zit ik het beste?
U kunt plaatsnemen in de KookSoof waar u wilt, u heeft geen vaste plek. Omdat de acteurs overal
spelen, zit u overal even goed.
De VIPS die hebben aangeven hypoallergene en/of vegetarische hapjes te willen krijgen een plekje
aangewezen op de tribune zodat ze het juiste hapje ontvangen.
Kan ik als VIP het toneel verlaten tijdens de voorstelling?
Om de rust op het toneel te behouden is dit niet mogelijk, enkel in geval van nood kunt u de tribune
verlaten.
Mogen we foto’s en video opnamen maken?
Nee, u mag geen foto’s of video opnamen maken tijdens de voorstelling. Dit stoort voor de andere
bezoekers van de voorstelling en de acteurs op het toneel. Graag uw mobiel uit en weg stoppen.
Waar laat ik mijn jas en tas?
Jassen en grote tassen zijn zowel in de zaal als op het podium niet toegestaan. Deze dient u in de
garderobe van het theater af te geven. Handtassen mogen uiteraard mee maar dienen, zeker
wanneer u op het podium zit, veilig weggestopt te worden zodat de looppaden niet worden
geblokkeerd.

