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Dansvoorstelling 22 en 23 juni 2019
"Niet alles is GOUD wat er blinkt"
Op zaterdag 22 en zondag 23 juni hebben we onze
grote dansvoorstelling in Theater de Leest in
Waalwijk. Al onze leerlingen doen hier aan mee, dus
ook de peuters en de kleuters. Iedereen is in de
lessen al druk bezig en het belooft weer een
prachtige voorstelling te worden gezien de mooie
choreografieën en kostuums die tijdens de lessen al
te zien zijn!
Tijden van de voorstellingen
Zaterdag 22 juni: 18.30 uur
Zondag 23 juni: 12.00 uur en 15.30 uur.
Kaartverkoop is reeds gestart
Op zaterdag 13 april is de kaartverkoop voor de
voorstelling gestart. Heb je nog geen kaarten
gekocht, dan kan dat nog steeds. Er zijn genoeg
kaarten en je kunt een onbeperkt aantal kaarten
kopen. Vergeet ze niet te kopen, want het zou zonde
zijn als je deze mooie dansvoorstelling moet missen.
En voor de dansers is het natuurlijk het mooiste als
de zaal vol zit met publiek wat naar hen komt kijken.
De kaarten zijn te koop in de balletschool (contant
te betalen), maar wat ook kan is ze bestellen via de
mail: info@balletschoolmargotbierens.nl. Stuur een
mail met je bestelling en na overmaking van het

bedrag krijg je de kaarten mee of kunnen zonder
verzendkosten thuisgestuurd worden. De kaarten
kosten € 13,50 per stuk. Leerlingen van het
peuterballet, kleuterballet en kleuterdans doen
maar aan 1 voorstelling mee, te lezen onder het
kopje Peuter-, kleuterballet en kleuterdans. Let
daarop bij het kopen van de kaartjes.
Tijden generale repetitie zaterdag 15 juni 2019
Voor alle leerlingen (met uitzondering van de
leerlingen van peuter-, kleuterballet en
kleuterdans):
Op zaterdag 15 juni van 9.00 - 13.00 uur houden we
onze generale repetitie in theater de Leest.
Aan alle leerlingen de vraag of zij om 9.00 uur ook
echt aanwezig kunnen zijn in het theater, want we
hebben alle tijd nodig. Je kunt gewoon in je
danskleding komen, want tijdens de generale worden
alleen de snelle verkleedpartijen met kostuums
geoefend.
Voor de leerlingen van Peuter-, kleuterballet en
kleuterdans:
De leerlingen van het peuterballet, kleuterballet en
kleuterdans moeten om 10.30 uur aanwezig zijn in
het theater. We zijn dan al begonnen met de
generale en komen richting nummer 17, de eerste
dans waarin de peuters/kleuters dansen. Hierna
zullen ze nog een aantal dansen kijken tot dans 21,
de andere dans van het kleuterballet, komt. Na
nummer 21 gaan we dan aansluitend met de peuters
en kleuters de Finale oefenen. Rond 11.30/11.45 uur
zijn de peuters en kleuters klaar en kunnen zij weer
mee naar huis. De ouders die zich niet hebben
opgegeven om te helpen kunnen in de foyer wachten
of even naar het winkelcentrum gaan wat vlakbij het
theater is. Tijdens de generale kan er niet gekeken
worden in de zaal.
Tijden voorstellingsweekend 22 en 23 juni.
Hieronder vind je een schema met de tijden hoe
laat jouw groep in het theater aanwezig moet zijn.
Kijk naar de lesdag en de begintijd van jouw les.

Zaterdag 22 juni om 12.00 uur aanwezig
Alle show en demo groepen
Maandag: 18.00 uur
Dinsdag: 20.00 uur
Woensdag: 16.15, 17.30, 18.45, 20.00 en 21.00 uur
Donderdag: 18.15 en 19.30 uur
Vrijdag: 17.30, 18.30, 19.30 uur
Zaterdag 22 juni om 13.00 uur aanwezig
Maandag: 16.00 en 17.00 uur
Dinsdag: 16.30 uur
Woensdag: 15.15 uur
Donderdag: 16.15 en 17.15 uur
Vrijdag: 15.30 en 16.30 uur
Zaterdag: 10.00 en 12.00 uur
Zondag 23 juni om 9.30 uur aanwezig
Alle show en demo groepen
Maandag: 18.00 uur
Dinsdag: 20.00 uur
Woensdag: 16.15, 17.30, 18.45, 20.00 en 21.00 uur
Donderdag: 18.15 en 19.30 uur
Vrijdag: 17.30, 18.30, 19.30 uur
Zondag 23 juni om 10.30 uur aanwezig
Maandag: 16.00 en 17.00 uur
Dinsdag: 16.30 uur
Woensdag: 15.15 uur
Donderdag: 16.15 en 17.15 uur
Vrijdag: 15.30 en 16.30 uur
Zaterdag: 10.00 en 12.00 uur
Voor de tijden van aanwezigheid voor peuterballet,
kleuterballet en kleuterdans wordt verwezen naar
het kopje hieronder.
Peuter-, kleuterballet en kleuterdans.
De leerlingen van het peuter- en kleuterballet en
kleuterdans doen mee aan één van de voorstellingen
op zondag 23 juni. De verdeling en tijd van
aanwezig zijn is als volgt:
Voorstelling 2 zondag 12.00 uur doen mee:
Kleuterballet donderdag 15.30 en kleuterdans
zaterdag 11.15 uur.
Deze leerlingen moeten om 10.30 uur in het theater
aanwezig zijn.
Voorstelling 3 zondag 15.30 uur doen mee:
Peuterballet vrijdag 10.15 en de kleuters van het
kleuterballet van zaterdag 9.00 uur.
Deze leerlingen moeten om 14.00 uur in het
theater aanwezig zijn.
Voor de ouders van de peuter-/kleuterballet en
kleuterdanslessen komt er begin juni nog een aparte

nieuwsbrief met informatie over hoe de dag in het
theater eruit zal zien.
Nog Hulp nodig
We hebben al veel aanmeldingen gekregen van
mensen die willen helpen tijdens de generale en/of
de voorstellingen, ontzettend fijn! Iedereen die
zich heeft opgegeven zal een persoonlijke
bevestigingsbrief ontvangen met wanneer je
verwacht wordt en voor welke taken je bent
ingedeeld. Natuurlijk kunnen we nog hulp gebruiken,
dus mocht je nog willen helpen kun je dit aangeven
via de mail of aan de docent in de balletschool.
Wij zoeken nog mensen die kunnen helpen bij de
kap/schmink, ook gedurende de voorstelling voor
het bijwerken/veranderen van haren/schmink.
Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar een aantal
hulpen voor het begeleiden van de kinderen.
Voor alle hulp is er een kort informatiemoment
tijdens de generale repetitie op 15 juni van 12.15
tot 13.00. Het is geen probleem als je dan al aan het
helpen bent, je kunt dan gewoon even aansluiten.
Schoenen
Alle leerlingen van de hiphoplessen moeten tijdens
de voorstelling zwarte dans-/gymschoenen aan.
Deze schoenen moeten geheel zwart zijn, dus geen
witte strepen, zolen of merken.
Nieuwsbrief juni 2019
Begin juni komt nog een laatste nieuwsbrief voor de
voorstelling waarin alle gedetailleerde informatie
over de dagen gegeven wordt.
Aan alle leerlingen nog veel succes en plezier met
het oefenen van je dans(en)! Wij hebben er al veel
zin in.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Kerstens

