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Vakanties en vrije dagen 2019
Nog even de vakanties en vrije dagen voor de rest
van dit schooljaar op een rijtje;
Carnaval
Meivakantie
Zomer

maandag 4 maart t/m
zaterdag 8 maart
maandag 22 april t/m zaterdag 4 mei
maandag 1 juli t/m
zaterdag 24 augustus

2e Paasdag

maandag 22 april (valt in de
meivakantie)
Hemelvaartdag donderdag 30 mei
2e Pinksterdag maandag 10 juni

Goud van Oud op zondag 7 april.
Tijdens Goud van Oud op zondag 7 april gaan we van
11.00 -14.00 uur in de balletschool genieten van film
en fotomateriaal. De studio hangt er dan vol mee. Er
liggen fotoboeken en er worden filmpjes getoond
met allemaal herinneringen van de afgelopen 50
jaar. Hiervoor nodigen we je graag uit. We zijn nog
steeds zoveel mogelijk foto- en filmmateriaal aan
het verzamelen om hier heerlijk van te genieten
samen. Inmiddels is er al wat binnen gekomen. De
oprichtster van de school, Margot Bierens, heeft
ook al in haar archief gesnuffeld en zij is ook van de
partij op 7 april. Iedereen is welkom, dat betekent
dat ook oud-leerlingen welkom zijn. Spreek je nog
wel eens iemand, nodig ze uit. Ik heb inmiddels zelf
ook al wat contact gehad met oud-leerlingen en

docenten die hebben laten weten te komen. Maar
zegt het voort en neem ze mee als je ze kent.
Mocht je zelf nog materiaal in je archief hebben
wat leuk is om te tonen tijdens deze dag dan willen
we daar graag gebruik van maken. Je kunt het op de
dag zelf meenemen of van te voren sturen naar:
info@balletschoolmargotbierens.nl.

KOM NAAR GOUD VAN OUD OP 7 APRIL.
Dansvoorstelling 22 en 23 juni 2019

"Niet alles is
wat er blinkt"
De jubileumvoorstelling die in het teken staat van
ons 50-jarig bestaan komt nu echt dichterbij.
Jullie zullen in de lessen al volop bezig zijn met de
dansen voor de voorstelling en wellicht zijn er in
jouw groep ook al kostuums gepast. De voorstelling
draagt de naam "Niet alles is GOUD wat er blinkt".
Op de zolder van de 50-jarige Bella Goud staat een
kist. Kinderen die bij haar op de zolder spelen, zien
de kist staan en kunnen hun nieuwsgierigheid niet
bedwingen. Ze doen het deksel open en hun oog valt
op het gouden fotoboek. In het boek zijn foto's van
de afgelopen 50 jaar geplakt. De kinderen zien
verschillende foto's waarop een dansende Bella is te
zien. Ze danst al vanaf haar 3e jaar. Ooit is ze
begonnen met kleuterballet bij Balletschool Margot
Bierens. Er staan foto's in van mooie en fijne
herinneringen maar ook van minder mooie dingen die
in de afgelopen 50 jaar van haar leven gebeurd zijn.
Daarom is niet alles goud wat er blinkt in het leven,
zo laat het fotoboek zien. Soms is het schokkend,
soms triest of verdrietig maar gelukkig zijn er ook
veel vrolijke, fijne en feestelijke momenten
geweest.
In een muzikale omlijsting van muziek uit de
afgelopen 50 jaar komt het leven van Bella Goud in
dansvorm aan het publiek voorbij.
Tijden van de voorstellingen
Zaterdag 22 juni: 18.30 uur
Zondag 23 juni: 12.00 uur en 15.30 uur.

De leerlingen moeten natuurlijk veel eerder in het
theater zijn om zich te laten grimeren, om te kleden
en voor te bereiden op de voorstelling. Hou er
rekening mee dat dit op de zaterdag al vanaf 12.00
uur kan zijn en op de zondag vanaf 9.30 of 10.30 uur
afhankelijk van de leeftijd. In de volgende
nieuwsbrief, deze zal begin mei komen, staan de
exacte tijden wanneer jij verwacht wordt en wat je
allemaal mee moet nemen en vooral thuis moet laten.
Peuter-/kleuterballet
De leerlingen van het peuter- en kleuterballet doen
mee aan één van de voorstellingen op zondag 23 juni.
Zondag 12.00 uur doen mee:
Kleuters donderdag 15.30 uur en zaterdag 11.15 uur
Zondag 15.30 doen mee:
Peuters vrijdag 10.15 en 11.00 uur:
Kleuters zaterdag 9.00 uur.
Generale repetitie zaterdag 15 juni 2019
Op zaterdag 15 juni hebben we de generale
repetitie die ook deze keer weer in theater De
Leest zal plaatsvinden. Je kunt dus meteen jouw
dans oefenen op het podium. Iedereen is gedurende
de hele tijd van de generale repetitie aanwezig.
Dat zal deze dag zijn van 9.00 uur tot 13.00 uur.
Peuter-/kleuterballet
Bovengenoemde tijd is met uitzondering van de
peuters en kleuters, zij worden iets later verwacht.
De ouders van deze lessen ontvangen in mei een
nieuwsbrief waarin de exacte tijden zullen staan
voor de generale repetitie. In deze brief zal ook
uitgelegd worden hoe de dag in het theater er uit
ziet.
Zoals jullie weten is het heel belangrijk dat je
aanwezig bent bij de generale repetitie, dus noteer
15 juni 2019 alvast in je agenda!
Kaartverkoop
De kaartverkoop is op zaterdag 13 april van
14.00 – 15.30 uur in de balletschool. Mocht
je op dit tijdstip niet kunnen, dan zijn nadien de
kaarten te koop aan de balie tijdens de leswissels.
De prijs van een kaart is € 13,50 per stuk.
Hulp tijdens generale en het voorstellingsweekend
Lijkt het je leuk om dit alles van dichtbij achter de
schermen mee te maken, geef je dan op als hulp. We
hebben véél hulp nodig om dit alles weer soepel te
laten verlopen. Er hangt altijd een gezellige en
bijzondere sfeer, dus reden genoeg om daar bij te
zijn! We hopen weer op veel hulp te
mogen rekenen, want zoals met al dit soort
evenementen, is het onmogelijk om dit te

organiseren zonder hulp. Dit geldt zowel tijdens de
generale op 15 juni als tijdens de dagen van de
voorstelling op 22 en 23 juni. Op het bijgevoegde
formulier kun je zien wat je allemaal kunt doen.
Hoe geef je jezelf op als hulp? : Door het
bijgevoegde formulier in te vullen en in te leveren
op de balletschool of door naar de site
www.balletschoolmargotbierens.nl te gaan. Daar vind
je een link die je brengt naar het digitale opgave
formulier. DOE DIT bij voorkeur VOOR 7 APRIL.
Als je ouder bent van een peuter of kleuter en je
wilt helpen let er dan op dat je daarvoor het goede
formulier gebruikt. Het is pagina 2 in de bijlage "
Opgaveformulier hulp". En als je het digitaal doet
via de site ga je ook naar pagina 2.
Geef aan wat je het liefst wilt doen. We proberen
ieder altijd zoveel mogelijk in te delen bij datgene
wat je hebt aangegeven. Lukt dat niet dan
overleggen we. Verder is het handig om aan te geven
naar welke voorstelling je wilt gaan kijken in
verband met het maken van de roosters.
Uiteraard kun je er voor kiezen om lekker het hele
weekend te helpen en ondergedompeld te raken in
de voorstellingssfeer. En dan tijdens één van de
drie voorstellingen natuurlijk zelf te gaan kijken om
het resultaat van de andere kant te zien. Het maakt
het voor het organisatorische verloop van het
weekend altijd wat praktischer als er een aantal
mensen zijn die twee dagen komen helpen.
Maar ook als je maar op één dag kunt of wilt helpen,
is je hulp natuurlijk van harte welkom. Ook deze
keuze kun je aangeven op het formulier.
Als de hulproosters redelijk ver klaar zijn, ontvang
je van ons een bevestigingsbrief van de functie
waarvoor je ingeroosterd bent en wat de functie
inhoudt zodat je precies weet wat er van je
verwacht wordt.
Voor de hulp hebben we een uitlegmoment gepland
na afloop van de generale repetitie op 15 juni. We
lopen dan even door het theater en geven veel
praktische informatie. We zullen hier namelijk
tijdens de voorstellingsdagen geen tijd voor hebben.
Op dat moment kun je natuurlijk ook al je vragen
stellen.
Vergeet niet om ook voor jezelf, als je je opgeeft
als hulp, een kaartje te kopen voor de voorstelling.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Kerstens

