
Voorstellingsnieuwsbrief 
 

Als het goed is weten jullie allemaal al dat we aan het eind van dit seizoen weer 3 wervelende dansshows gaan geven. De 
voorbereidingen voor onze voorstellingen zijn bij ons team al volop bezig. Alle groepen zijn inmiddels ingelicht over hun rol in de 
voorstelling of krijgen dat deze week nog te horen. Vanaf maart starten de repetities (bij de kleintjes iets later) en we willen de 
meedansende leerlingen vragen om indien mogelijk echt bij alle lessen aanwezig te zijn. Heb je een blessure, kom dan kijken 
zodat je niets mist. We zullen al het nieuws over onze voorstellingen in Stadstheater Arnhem (grote zaal van de schouwburg !) ook 
op onze website zetten. Wij verzoeken jullie dringend deze belangrijke berichten steeds goed te lezen en te bewaren.  
  
Hopelijk heeft iedereen inmiddels al wel de juiste data op de kalender staan: zaterdag 1 en zondag 2 juli 2017. Het thema is dit 
keer: De Klokkenluider van de Notre Dame, een prachtig, tijdloos, verhaal over je alleen voelen en onverwachte 
vriendschappen. Een spannende show met een lach en een traan… 
  
De doorloop, zet hem in je agenda! 
Omdat er tijdens de generale repetitie in de schouwburg niet veel tijd is om alle overgangen goed te repeteren en evt 
aanpassingen te doen, houden we altijd vooraf nog een “doorloop”. We oefenen dan voor het eerst met alle leerlingen 
en rekwisieten op de juiste afmetingen van het podium. Dan kunnen de leerlingen ook elkaars dansen zien en een goed beeld 
krijgen van de voorstelling. Omdat onze eigen studio daar te klein voor is, doen we dit in de sporthal van het Kulturhus (de 
Nieuwhof,  Rivierweg 1 in Westervoort) en wel op zondag 11 juni a.s. van 11:00-15:00 uur. Voor een goed resultaat is het 
natuurlijk belangrijk dat iedereen komt. Ouders mogen hierbij niet aanwezig zijn (we houden het nog even spannend…) maar er is 
begeleiding voor de kleintjes.  
  
Indeling 
Hieronder zie je hoe laat de voorstellingen beginnen en hoe de groepen zijn ingedeeld. De jongere leerlingen doen namelijk maar 
1 van de 2 dagen mee. De oudere leerlingen doen beide dagen mee. Om mee te kunnen doen aan de voorstelling is het verplicht 
om aan de generale repetitie op de dag van de voorstelling deel te nemen. Hoe laat iedere groep precies aanwezig moet zijn 
laten we t.z.t. nog weten maar dan hebben jullie nu alvast een richtlijn voor het voorstellingsweekend. 
 
  

Zaterdag 1 juli 12:00- 18:00 uur grote generale repetitie, schminken eten etc. 
19:00- 20:15 uur voorstelling 1 
 

Zondag 2 juli    10:00- 12:00 uur   kleine generale repetitie (voor leerlingen die alleen op zondag meedoen)  
                          13:00- 14:15 uur voorstelling 2 
 
Zondag 2 juli    14:00- 16:00 uur   kleine generale repetitie (voor leerlingen die alleen de 3e voorstelling meedoen)   

16:00- 17:15 uur   voorstelling 3 
 
 

Maandag 16:00- 17:00 uur dansmix   alleen zondag (2 voorstellingen)   
17:00- 18:00 uur street/jazzdance  zaterdag en zondag alle voorstellingen  
18:00- 19:10 uur modern   zaterdag en zondag alle voorstellingen 

  19:20- 20:30 uur jazzdance   zaterdag en zondag alle voorstellingen 
   
Dinsdag 16:00- 17:00 uur klassiek    alleen zaterdag 
  17:00- 18:30 uur klassiek / spitzen  zaterdag en zondag alle voorstellingen      
  19:15- 20:45 uur  klassiek / spitzen   zaterdag en zondag alle voorstellingen 
  20:50- 22:00 uur jazzdance  zaterdag en zondag alle voorstellingen 
 
   
Woensdag 13:00- 13:50 uur kleuterballet/ADV  zondag 1 voorstelling (13:00 uur)    
  15:00- 16:00 uur klassiek    alleen zaterdag   
  16:00- 17:00 uur klassiek    alleen zaterdag 
  17:10- 18:10 uur klassiek   alleen zondag (2 voorstellingen)   
  18:15- 19:15 uur street/jazzdance  zaterdag en zondag alle voorstellingen 
  
     



Donderdag 16:00- 17:00 uur street/jazzdance  alleen zaterdag      
  17:00- 18:00 uur street/jazzdance  zaterdag en zondag alle voorstellingen 

18:10- 19:10 uur jongensles  zaterdag en zondag alle voorstellingen 
20:30- 21:40 uur jazzdance  zaterdag en zondag alle voorstellingen 
 

   

Vrijdag  13:00- 13:50 uur kleuterballet/ADV   alleen zaterdag 
  13:50- 14:50 uur kinderballet  zondag 1 voorstelling (16:00 uur) 
  14:50- 15:50 uur klassiek   alleen zondag (2 voorstellingen) 
  15:50- 16:50 uur klassiek   alleen zondag (2 voorstellingen) 
  17:00- 18:00 uur klassiek   zaterdag en zondag alle voorstellingen 
  18.00- 19.00 uur klassiek   zaterdag en zondag alle voorstellingen 
  19:00- 20:10 uur modern     zaterdag en zondag alle voorstellingen 
  20:15- 21:25 uur jazz    zaterdag en zondag alle voorstellingen   

 
 
Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen weer meedoen aan dit spektakel maar mocht er toch iemand zijn die helaas niet kan of wil, 
laat het dan uiterlijk 1 maart aan ons weten.  
 

Vrijwilligers, meld je aan! 
Zo’n grote voorstelling organiseren is niet mogelijk zonder vrijwilligers. Zou jij ons willen helpen in de aanloop naar/ of tijdens de 
voorstellingen en een onderdeel willen zijn van dit leuke project? Vul dan de hulplijst in (op onze website te vinden). Zelfs voor 
mensen met “2 linkerhanden” is er wel iets te doen… Graag aanleveren voor 1 maart. Wij nemen z.s.m. contact met je op. Alvast 
enorm bedankt! 
 
In de volgende voorstellingsnieuwsbrief zal verdere informatie volgen over o.a. de kaartverkoop, de DVD en foto’s die tijdens de 
voorstellingen gemaakt zullen worden, en andere details over de voorstellingen. 
  
  
Hartelijke groet, 
  
Het team van Balletschool Blanche  


