DANSWIJZER - UITVOERINGSSPECIAL
Alle praktische info voor de grote voorstellingen op 23 juni.
Aankomst leerlingen // Generale repetitie // Ophalen leerlingen na de voorstelling
Alle informatie is ook terug te vinden op onze uitvoeringspagina op de website:
https://www.balletstudiokennemerland.nl/uitvoering

SPROOKJES VERHALEN & FIGUREN
Op zondag 23 juni laten de leerlingen hun kunsten zien in de
prachtige Haarlemse Stadsschouwburg. We kijken er naar uit!
We hebben ons laten inspireren door Sprookjes verhalen en
figuren. Het beloofd een heerlijke fantasievolle voorstelling te
worden, met een gegarandeerd goed eind!
→ Vanwege het sprookjes thema mogen kinderen die komen
kijken als publiek ook sprookjes achtig verkleedkomen.

ALGEMENE INFORMATIE
Dag
Zondag 23 juni

Locatie
Haarlemse Stadsschouwburg
Wilsonsplein 23, 2011 VG Haarlem

Tijden voorstelling
Matineevoorstelling:
Aanvang 13:45, eind: ca 15:00 uur
Avondvoorstelling:
Aanvang 18:30, eind: ca 19:45 uur

Kaartverkoop
De kaartverkoop is gestart.
Kosten per kaartje E19,50.
Kinderkaartje tm 12 jaar: E 12,50
Dit is exclusief administratie / reserveringskosten etc van de Schouwburg. Inclusief een
drankje na afloop van de voorstelling.
Directe link:
https://www.theaterhaarlem.nl/programma/16836/Sprookjesverhalen_amp_figuren/Balletstudio_Kennemerland/
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AANKOMST LEERLINGEN
Aankomst leerlingen matinee voorstelling
• Aanwezig 09:30 uur
• Groepen met hele jonge kinderen 11:00 uur
Aankomst leerlingen avond voorstelling
• Avond 15:15 uur

Leerlingen blijven na aankomst aanwezig in de schouwburg tot de voorstelling afgelopen is.
Onduidelijkheid over wanneer je (kind) verwacht wordt?
De studio roosters waar we per groep de aanwezigheidstijd vermelden zijn terug te vinden op
onze uitvoeringspagina op de site.
Via welke ingang naar binnen?
Alle leerlingen komen binnen via de artiesten ingang. Sta je buiten voor het gebouw, dan is de
artiesten ingang aan de zijkant links achter.
Afscheid kinderen bij de ingang
Ouders nemen bij de deur afscheid van de kinderen. Binnen staan wij met het team voor jullie
klaar. De kinderen worden opgewacht door de hulp mama's en onder begeleiding naar de
kleedkamer gebracht.

WEES AUB OP TIJD, DE REPETITIE EN SCHMINK SCHEMA’S ZIJN SUPER STRAK OPGEZET.
→ LET OP: Schouwburgvoorschriften staan het niet toe dat ouders mee naar binnen gaan. We
vragen om uw begrip hiervoor, we kunnen geen uitzonderingen maken.

GENERALE REPETITIE
Informatie algemeen: Om de leerlingen de beste voorbereiding op hun optreden te geven
houden we een generale repetitie. Het podium in bijna 4 keer zo groot als dat we in onze
studio’s geoefend hebben. Leerlingen hebben zo de tijd om te kunnen wennen aan dit grote
podium en hebben nog geoefend voordat het tijd is voor de echte voorstelling.
Mist een kind deze voorbereiding, zien we een onzeker kind op het podium terug die haar plek
niet kan vinden. En dat willen we natuurlijk niet!
→ De generale repetitie wordt in gewone vrije tijds kleding gedaan. (Zonde als er op het laatste
moment een ladder in de balletmaillot zou komen..!) Een simpele jogging broek / rokje jurkje is
helemaal goed. Dit trek je thuis aan, dan hoeft er niet meer omgekleed te worden voor de
generale repetitie.
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OPHALEN VAN DE LEERLINGEN NA DE VOORSTELLING

Waar zijn de leerlingen op te halen na de voorstelling?
Leerlingen zijn na de voorstelling binnen in de schouwburg, naast de garderobe op te halen.
U kunt ze daar opwachten. De eerste groepen zullen na ongeveer 10 minuten klaar zijn. Het
omkleden duurt altijd even :). U kunt ondertussen een drankje drinken, deze zit bij het kaartje
inbegrepen.
De leerlingen komen per groep, (jongere leerlingen onder begeleiding) naar de garderobe
toe. We maken ophaal punten daar per groep. Het wijst zich daar vanzelf.
Kinderen mogen alleen bij de groep weg als zij, en ook wij daadwerkelijk de ouder gezien
hebben.
De voorselectie groepen dansen in beide voorstellingen. Als u (ook) naar de middag
voorstelling komt kijken is het natuurlijk leuk om elkaar dan toch even te kunnen zien.

SEIZOEN EINDIGD MET DE UITVOERING
Na de voorstelling op 23 juni zijn er geen lessen meer en is ons dansseizoen afgelopen.
→ We versturen na de uitvoering informatie over het nieuwe dansseizoen. Hierin zal alles
staan met betrekking tot opnieuw aanmelden / opzeggen en nieuwe seizoen informatie (oa
de groepsindeling en rooster).
Het staat in de planning deze informatie in de eerste week van juli rond te hebben en naar
jullie te versturen.
→ Het nieuwe seizoen zal starten op maandag 2 september.

We kijken naar de 23ste van juni uit.
En gaan er met zijn allen een hele mooie dag van maken.
Marina Koster // Mathilde Koster
En ons docenten team:
Anna-Livia Kruidenier // Chloë Steeman
Eva Roest // Lotte van der Putten // Lucy Büchel
Marije Heida (stage) // Samuel Slothouwer
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