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BELANGRIJKE DATA

In deze danswijzer belangrijke informatie over de

19 April // Goede vrijdag

uitvoeringen op 23 juni 2019

Wel lessen
22 April t/m 12 Mei

Op maandag 20 mei start de KAARTVERKOOP voor de Matinee
en Avond voorstelling op zondag 23 juni.

Meivakantie geen lessen
20 Mei

Begin juni ontvangt u een special met alle praktische informatie.

Start kaartverkoop

-------------------------------------------------------------------------------

voorstelling

UITVOERINGSNIEUWS

23 Juni

THEMA: SPROOKJES VERHALEN & FIGUREN

Voorstellingen in de
Stadsschouwburg van
Haarlem

Ieder jaar werken we met een thema of met een verhaal. Dit jaar
het fantasievolle thema Sprookjes.

Mis geen lessen meer..
Op dit moment wordt er al druk gerepeteerd. Om deze
reden zou het fijn zijn als er geen lessen meer gemist
worden.
Ziek? Kom (als mogelijk) aan de kant kijken. Dan krijg je
toch mee waar aan gewerkt is en loop je geen
achterstand op.
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ALGEMENE INFORMATIE UITVOERING
Om het voor iedereen makkelijk overzichtelijk te maken hebben we onze
uitvoeringspagina weer online staan. Hier is alle informatie terug te vinden.
https://www.balletstudiokennemerland.nl/uitvoering
Alle onderstaande tijden zijn nog met een kleine slag om de arm. Het is mogelijk
dat de definitieve tijden iets kunnen afwijken.

AANVANGSTIJDEN VOORSTELLINGEN
Matinee voorstelling 13:45 – ca 15:10 uur
Avond voorstelling 18:30 – ca 19:55 uur

* Beide voorstellingen zijn zonder pauze. Na afloop van de
voorstelling staat er een drankje voor u klaar

INDELING VAN DE GROEPEN
Zie de bijlage INDELING GROEPEN voor de indeling. In deze lijst staat aangegeven of jij
/ je zoon of dochter in de matinee en/of de avond voorstelling zal dansen.

AANWEZIGHEID LEERLINGEN & GENERALE REPETITIE
Voor zowel de matinee als de avond voorstelling houden we een generale repetitie
voorafgaand aan de voorstelling. Deze is heel belangrijk voor de leerlingen. Met een
goede voorbereiding staan ze een stuk zelfverzekerder op het podium tijdens de
voorstelling. Op het podium lijkt ook alles net even anders, het is ook veel groter.
Leerlingen blijven na de generale repetitie aanwezig in de schouwburg tot de
voorstelling begint.
Zie de tijden van aanwezigheid in de bijlage INDELING GROEPEN. Hier staat per groep
aangegeven wanneer de groep aanwezig moet zijn in de schouwburg.
De tijden van aanwezigheid zijn 09:30 uur, 11:00 uur of 15:00 uur.
Afhankelijk van in welke groep je (je zoon / dochter) danst.
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KAARTVERKOOP
MAANDAG 20 MEI START KAARTVERKOOP
Vanaf maandag 20 mei zijn de kaarten te koop voor de
eindvoorstellingen.
Let op; We geven een matinee en een avond
voorstelling, Zie het schema indeling groepen. Mocht
er onduidelijkheid over zijn in welke voorstelling jij / je
kind danst mail ons dan even op
lessen@balletstudiokennemerland.nl
Kosten van een kaartje: € 19,50* (alle rangen).
Kosten van een kinderkaartje tm 12 jaar: € 12,50 (alle rangen)

* Toegangsprijs is inclusief een drankje na de voorstelling.
Algemeen over de kaartverkoop
Kaarten bestellen via www.theater-haarlem.nl
Bestellen kan op de volgende manieren
* Online via www.theater-haarlem.nl. Servicekosten per bestelling € 2 e-ticket / € 4 per post
* Telefonisch of per e-mail 023 - 512 12 12 (ma t/m vr 10-16 uur) kassa@theater-haarlem.nl
U ontvangt per e-mail een reserveringsbevestiging met hierin een betaallink. Servicekosten
per bestelling € 4
* Aan de kassa Philharmonie (Dagkassa voor beide gebouwen). Lange Begijnestraat 11
(ma t/m vr 10-16 uur). Geen servicekosten
Meer informatie over op welke manier u de kaarten kunt kopen: https://www.theaterhaarlem.nl/informatie/Alles_over_uw_kaarten/Hoe_kaarten_kopen

HULP GEZOCHT
Om de voorstelling mogelijk te maken zijn we afhankelijk van vrijwilligers. Meld je aan
via de uitvoeringspagina aan voor hulp en ontvang 1000 karma punten 😊
Directe link: https://www.balletstudiokennemerland.nl/uitvoering

Balletstudio Kennemerland

Tel: 023-201 40 90 ( 09:00-14:00 uur bereikbaar)

www.balletstudiokennemerland.nl

Mail: info@balletstudiokennemerland.nl

Balletstudio Kennemerland
WAAR HEBBEN WE HULP NODIG?
•

MAKE-UP

Ongeveer 200 leerlingen die voorzien moeten worden van podium make-up.
Wie is er handig in snelle lijntjes zetten? (en stress bestendig!)
Aanwezigheid: Je komt schminken tijdens de generale repetitie. De voorstelling kun je
gewoon vanuit de zaal zien
•

GROEPSBEGELEIDING

Voor de kleuter en kindergroepen kunnen we niet zonder hulp moeders. Deze hulp
wordt ENORM gewaardeerd, zonder hulpmoeders redden we het niet.
Je wordt uiteraard op de groep van je eigen kind ingedeeld.
Aanwezigheid: Je begeleidt de groep tijdens de generale repetitie en de voorstelling.
Tijdens de voorstelling krijg je een speciale plek naast het podium zodat je geen
seconde mist van het optreden. Je hoeft geen kaartje te kopen voor de voorstelling.

VOORSTELLINGSBIJDRAGE
Om de uitvoering mogelijk te maken vragen we een voorstellingsbijdrage. Er zit heel
veel tijd en geld in de organisatie, kostumering, bewerking van de muziek, huur van de
schouwburg en het personeel. Met deze bijdrage kunnen wij de uitvoeringen mogelijk
maken.
Bijdragevoorstelling (lessen van gezinsleden mogen bij elkaar opgeteld worden).
o 1 x per week les € 12,50
o 2 x per week les € 20,00
o 3 x per week les, of meer € 27,50
We verzoeken jullie dit graag voor 20 mei te doen. Alvast heel erg bedankt!
Betaling op NL63INGB0007002577 op naam van Balletstudio Kennemerland.
Met vermelding: Voorstellingsbijdrage, volledige naam / namen van de leerlingen.
Balletstudio Kennemerland
Marina Caribe Koster & Mathilde Koster
Anna-Livia Kruidenier // Chloë Steeman // Eva Roest
Joosje Campfens // Kim Brandsma // Lotte van der Putten // Lucy Büechel
Marije Heida // Samuel Slothouwer
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