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Doorloop ! 

Op zondag 11 juni as. Is er een doorloop in Kulturhus (de Nieuwhof), rivierweg 1, Westervoort. 

Dit hadden jullie natuurlijk allemaal al in je agenda staan, maar toch even een reminder…  

Om een mooie vloeiende voorstelling te creëren is het van belang een keer met alle groepen samen te oefenen. Dit doen we tijdens deze 
doorloop. Hier dienen alle meedansende leerlingen bij aanwezig te zijn.  

Wij hebben begeleiding voor de kleintjes. Ouders van de jongere kinderen nemen afscheid in de hal van de sporthal, vanaf daar nemen wij 
het over. Het is niet mogelijk om bij de doorloop te kijken. 

  

Neem je eigen danskleding en dansschoenen mee en zet overal je naam in. 

Graag thuis al aantrekken onder een joggingpak of zo, zodat we daar niet uitgebreid hoeven om te kleden.) Zorg ook zelf voor iets te eten/ 
drinken/ lunchpakketje. 

10.45 uur aanwezig, we starten om 11:00 uur.Om 14:15 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden. 

  

Aanwezig in theater 

Hoe laat alle deelnemers exact aanwezig moeten zijn op de voorstellingsdagen staat in de volgende nieuwsbrief.  

Daarin vindt u o.a. ook alle informatie over wat de leerlingen moeten meenemen, wat de bedoeling is met de haren en hoe het brengen en 
ophalen van de kinderen is geregeld.  

Houd er rekening mee dat er nog een generale repetitie plaats vindt in het theater en dat je er dus veel eerder moet zijn. (vooral op 
zaterdag!)  

Een indicatie van de tijden stond al in de 1e nieuwsbrief, die u net als deze brief ook op onze website kunt vinden (onder het kopje 
“nieuws”) www.balletschoolblanche.nl 

  

Kaartverkoop 

Er zijn nog kaartjes voor de voorstellingen verkrijgbaar.  

Zaterdag 1 juli 19:00 uur: nog een enkele plaats 1e rang, ruim voldoende 2e rang 

Zondag 2 juli 13:00 uur: nog genoeg plaatsen 1e rang, ruim voldoende 2e rang 

Zondag 2 juli 16:00 uur: nog een enkele plaats 1e rang, ruim voldoende 2e rang 

U kunt via een mailtje kaarten bestellen en op de balletschool ophalen: mail@balletschoolblanche.nl 

  

http://www.balletschoolblanche.nl/
mailto:mail@balletschoolblanche.nl


 

DVD voorstelling 

Tijdens de voorstellingen in het Stadstheater mag er niet gefilmd of gefotografeerd worden (behalve tijdens de finale). 

Net als voorgaande jaren maakt Van Essen Foto- en Videoproducties weer opnames tijdens de voorstellingen. Voor slechts € 22,50 kun je 
de DVD met alle foto’s bestellen, een geweldige herinnering voor later.  

Je kunt de box bestellen via hun webshop: www.vanessenvideoproducties.nl, of het bestelformulier inleveren bij de stand van Van Essen 
die tijdens het voorstellingsweekend in het theater staat.  

Bestelformulieren zullen de hele maand juni op tafel in de hal te liggen en bij de doorloop op 11 juni verkrijgbaar zijn. 

 

Hartelijke groet, 
 
Jacqueline Parmentier 
Balletschool Blanche 
postbus 78 
6930 AB Westervoort 
bezoekadres: Schoonoord 30 
6931 BT Westervoort 
email: mail@balletschoolblanche.nl 
site: www.balletschoolblanche.nl 
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