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Kaartverkoop
Er zijn al heel wat kaarten voor de voorstellingen
gekocht, maar natuurlijk zijn er nog kaarten te
koop. We hopen op een uitverkochte zaal!
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 zonder verzendkosten
thuisgestuurd. De kaarten kosten € 13,50 per stuk.
Film en foto's
Er wordt van beide voorstellingen een film opname
gemaakt. En zowel tijdens de beide voorstellingen
als tijdens de generale in het theater, waarbij
iedereen volledig gekapt en geschminkt in kostuum
danst, worden er foto’s gemaakt. Tijdens de
voorstelling wordt er door onze fotograaf met een
speciale camera zonder flits gewerkt, zodat de
filmman niet gehinderd wordt door het flitslicht.
Ook achter de schermen worden foto’s gemaakt.
De foto's worden op een DVD ( € 7,50) of een USB
(per stuk € 10,00) geleverd. Op één USB stick
passen de foto's van de finale, achter de schermen
en van drie dansen naar keuze. Als je van meerdere

dansen foto's wilt krijg je ze op meerdere USB
sticks geleverd.
De filmopname is op 2 verschillende dragers te
bestellen. Op een DVD (SD kwaliteit) voor € 12,50.
Of op een USB stick (32 GB, HD kwaliteit) voor €
22,50.
De Filmopname is te bestellen middels het
bestelformulier, welke in het theater bij de dames
van de balletschool in de foyer te vinden zijn. Tegen
betaling kan dit formulier ook direct ingeleverd
worden. Je kunt vanaf maandag 24 juni ook aan de
balie van de balletschool bestellen, middels
dezelfde formulieren. Gelieve bij inlevering meteen
te betalen.
WE HEBBEN AAN EEN IEDER HET
VRIENDELIJK DOCH DRINGENDE VERZOEK OM
TIJDENS DE VOORSTELLING GEEN FILM
DANWEL FOTO OPNAMES TE MAKEN. Het is
zeer hinderlijk voor de dansers om steeds allerlei
lampjes en flitsen te zien en raken daardoor
verblindt. En natuurlijk ook gezien het feit dat
er door een aantal mensen zeer veel tijd in
gestoken wordt om mooie opnames te maken.
Generale repetitie 15 juni
Op zaterdag 15 juni hebben we de generale
repetitie in theater de Leest. Dat zal deze dag zijn
van 9.00 uur tot 13.00 uur. Buiten bij de
artiesteningang (links van de hoofdingang aan het
plein) staat een tafel met iemand van de
balletschool. Zij zal je vertellen in welke rij je zit.
Alle leerlingen zitten namelijk in het theater te
kijken naar de andere dansen. Natuurlijk is er voor
elke rij, met uitzondering van de volwassen groepen,
hulp aanwezig. Je kan gewoon in je eigen
danskleding komen, want alleen de snelle
verkleedpartijen worden geoefend. Voor de

leerlingen die een snelle wissel hebben zijn de
kostuums aanwezig en is er hulp.
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
Zondag 23 juni om 10.30 uur aanwezig
Kleuterballet donderdag: 15.30 uur
Kleuterdans zaterdag 11.15 uur
Zondag 23 juni om 14.00 uur aanwezig
Peuterballet vrijdag: 10.15 uur
Kleuterballet zaterdag 9.00 uur
Je wordt in de foyer opgevangen door de
pendeldienst en in groepjes naar de kleedkamers
gebracht. Daarna gaan we zo snel mogelijk van start
met het kleden, kappen en schminken. Op zaterdag
22 juni hebben we om 14.00 nog een generale
repetitie. Zorg dat je er op tijd bent, want alle

leerlingen kappen en schminken voor aanvang van de
generale is veel werk. Tijdens de generale is het
mogelijk voor de leerlingen om lekker in de zaal te
kijken.
Kap en schmink:
In de kleedkamers ligt een draaiboek waarin je ziet
staan wat de kap en de schmink is van je dans.
Uiteraard is het de bedoeling dat iedereen zich
hier aan houdt. Want op het toneel moet het een
geheel zijn. Dat betekent dat strakke haren ook
echt strak moeten zijn en niet hier en daar wat
losse plukken en rode lippenstift betekent dan ook
rode lippen. Voor de schmink wordt je gehaald en de
dames van de kap komen de haren doen in de
kleedkamer/ het vak. Als je vaak moet veranderen
van schmink is het prettig om eventueel een
handdoek en washand van huis mee te nemen. Dit
werkt beter dan snoetenpoetsers.
Laat je haarspullen (elastiekjes, speldjes,
haarnetjes, enz) na de eerste en de derde
voorstelling in de kleedkamer/ het vak. Als je ze
per ongeluk toch mee naar huis neemt, geef ze dan
weer af op de balletschool, zodat we ze weer
kunnen gebruiken.
Eten en drinken:
Neem voor de hele dag eten en drinken mee. Anders
dan in Theater aan de Parade is in het theater de
Leest niets te koop. We hebben voor alle leerlingen
wel limonade en wat te snoepen bij ons. Het is niet
de bedoeling dat er van buitenaf patat/pizza
gehaald of bezorgd wordt. Zorg dus dat je zelf
voldoende eten en drinken bij je hebt.
Einde voorstelling:
Direct na de voorstelling en het omkleden, worden
de kinderen onder begeleiding naar de foyer
gebracht. Op zaterdag 22 juni zal dit zijn tussen
21.15 en 21.30 uur en op zondag 23 juni tussen 18.15
en 18.30 uur. De begeleiders houden de kinderen bij
elkaar en wachten tot iedereen is opgehaald.
Belangrijke telefoonnummers en medicijnen
doorgeven
Mocht er op een van beide dagen onverhoopt iets
zijn dan kan het volgende telefoonnummer gebeld
worden. Het zijn de nummers van de dames van het
logistieke team.
Isabel Ickenroth
06-44606911
hoofd logistiek
Als er omtrent medicijnen of iets anders in die
hoek handig is voor ons om te weten geef het dan
even door. Dat kan bij mij (Yvonne Kerstens) of bij

of Isabel. Uiteraard nemen wij van alle leerlingen
de telefoonnummers mee. Dus als er iets is kunnen
wij ook contact opnemen.
Meenemen, aan denken, aandoen:
Denk aan het meenemen van je ballet/dansschoenen, spitzen, voetjes en voor zover je
die nodig hebt overige danskleding. Voor de Hip Hop
groepen geldt uitsluitend zwarte schoenen, een
witte zool is toegestaan, geen gekleurde veters of
iets dergelijks. Schrijf overal je naam in.
Als je kostuums met spaghetti bandjes draagt, of
andere kostuums waarbij je BH bandjes zichtbaar
zijn, moet je een BH dragen met doorzichtige
bandjes. Denk verder aan huidskleurig/wit
ondergoed en liever een string dan een gewone
onderbroek (geldt niet voor de jonge kinderen).
Geen ondergoed met opdruk of met pijpjes (boxer)
in verband met de balletpakjes.
Schoenen en kleding overzicht voor:
Jazz/show
- zwarte balletschoentjes als deze in je les ook
verplicht zijn
- voetjes als dit afgesproken is in de les (dans op
blote voeten mag met voetjes)
- als het in je les is afgesproken: denk aan het
meenemen van hemdjes en boxers
- bedenk welke BH('s) je nodig hebt
- voor Duende de hakken
Klassiek ballet
- voor alle groepen: balletschoenen/spitzen, maillot
- voor zaterdag 10.00 uur: ook je rose balletpak
Hip Hop
- voor iedere groep; zwarte dansschoenen, sneakers
- voor Fempire jullie eigen pakken niet vergeten
Musical
- denk aan het meenemen van afgesproken schoeisel
Vooral thuislaten:
Neem geen waardevolle spullen mee. Laat ook al je
sieraden thuis. Denk hierbij ook aan piercings en
kleine oorknopjes. Echt alles moet uit en af en het
is zonde om het kwijt te raken. Denk er ook aan om
je nagellak af te halen. Onlangs geschoten oorbellen
plakken we af met tape.
Ik wens alle leerlingen heel veel succes, maar vooral
veel plezier. En voor iedereen die komt kijken veel
kijkplezier tijdens de voorstelling:

"Niet alles is GOUD wat er blinkt”
Afscheid Femke
Na heel veel jaren van ontzettend fijn samenwerken
gaat Femke als dansdocent onze balletschool
verlaten. Zij heeft meerdere lessen gegeven of
vervangen maar was het vaste gezicht op de
zaterdagochtend waar ze aan veel van onze jonge
dansers de grondbeginselen van het dansante
bewegen en klassiek ballet heeft bijgebracht.
Femke gaat invulling geven aan een andere passie
van haar met jonge kinderen en is reeds begonnen
als leerkracht voor de klas.
Femke, ontzettend bedankt voor alles, we gaan je
missen.
De lessen zullen worden overgenomen door voor
velen een ander bekend gezicht in de balletschool:
Cynthia. Cynthia veel plezier en succes met deze
groepen.
Zomervakantie
Na de voorstelling is er nog één week les. Dan
genieten we nog even na van de voorstelling en gaan
we dansend het seizoen uit.
De laatste lesweek is dus van
maandag 24 juni tot en met zaterdag 29 juni.
De lessen starten weer op maandag 26 augustus.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Kerstens

