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Beste leerlingen en ouders,
De doorloop is achter de rug en nu stomen we op naar de voorstellingen op 15 en 16 juni 2019. In deze brief geven we
alle belangrijke informatie voor de generale repetitie en de voorstellingen.
Generale repetitie
De generale repetitie is op zaterdag 15 juni in de Oosterpoort. Op de achterzijde staan de tijden in een schema. De
leerlingen worden 15 minuten van tevoren verwacht in kostuum.
De generale is bedoeld als vloerverkenning en voor de dansers van belang om de Oosterpoort en het podium te
verkennen.
Tijdens de generale zijn er geen toeschouwers in de zaal toegestaan. Ouders kunnen wachten in de Foyer.
Wanneer de hoofdingang van de Oosterpoort nog niet open is, kunt u gebruik maken van de ingang aan de Palmslag.
Mocht het echt niet lukken om bij de generale aanwezig te zijn, wil je dit dan zo snel mogelijk aan ons doorgeven?
Voorstellingen
De leerlingen worden verwacht met de haren in een knoet en wat lichte make-up. De dansers mogen geen sieraden
dragen en geen kauwgom kauwen.
Omdat er erg veel deelnemers zijn, vragen we de kleding/schoenen te voorzien van naam, in een tas met naam.
Tip: per dans een tas en een briefje met een telefoonnummer voor geval van nood.
Op zondag zijn er twee voorstellingen achter elkaar. We raden daarom aan iets te eten en te drinken mee te nemen.
De ballet kostuums kunnen op zaterdagavond in de Oosterpoort blijven.
Voor de kindergroepen hebben we per groep begeleiding die bij de kinderen blijft gedurende de hele voorstelling. Na de
voorstelling worden de kinderen overgedragen aan de ouders of begeleiders. We vragen de ouders bij de ingang van de
kleine zaal te wachten, de kinderen komen naar u!
Tijdens de voorstellingen kunnen de deelnemers niet in de zaal maar we zorgen voor beeld in de grote ruimte, zodat zij
de voorstelling wel kunnen volgen.
De kostuumgroep is aanwezig voor hand- en spandiensten en levert bij sommige groepen attributen en/of versieringen.
De ruimte in de Oosterpoort is beperkt. We werken daarom met een kleedkamerindeling.
De kleedkamer voor de kindergroepen is in de kelder.
We maken daar een onderverdeling m.b.t. kleuren, de indeling is als volgt:
Zaterdag 9:30 en zaterdag 10:15
Zaterdag 11:00
Zaterdag 12.00
Zaterdag 13.00

Nachtlampjes
Kussengevecht
Pantalaimon
Wonderland

Wit
Rose
Blauw
Groen

De overige groepen vinden in de Oosterpoort welke kleedkamer aan hun is toegewezen. Er hangen lijsten waarop de
kleedkamers staan aangegeven.
Zaterdag 15 juni
De voorstelling op zaterdag 15 juni begint om 19.30 uur.
De dansers moeten om 18.45 uur aanwezig zijn.
De begeleiding wordt om 18.30 uur verwacht, natuurlijk kunnen zij hun eigen kinderen dan al meenemen. Voor de
begeleiding geldt: melden bij het deelnemersontvangst, daar krijg je de badge en de leerlingenlijsten.
Zondag 16 juni
Op zondag zijn er twee voorstellingen.
De eerste voorstelling begint om 13.30 uur. De deelnemers moeten om 12.45 uur aanwezig zijn. De begeleiding
wordt om 12.30 uur verwacht en kunnen natuurlijk hun eigen kinderen al meenemen. Graag even melden bij het
deelnemersontvangst.
De tweede voorstelling begint om 16.00 uur. De deelnemers blijven tussendoor in de Oosterpoort. De Nachtlampjes
die de tweede voorstelling dansen worden om 15.15 uur verwacht. De begeleiding wordt om 15.00 uur verwacht en
kunnen natuurlijk hun eigen kinderen al meenemen. Graag even melden bij het deelnemersontvangst.
Film en foto
Tijdens de voorstelling mag er niet geflitst worden. Dit is zeer hinderlijk voor de dansers!
Van alle voorstellingen wordt een DVD gemaakt door Paul en Sherine Drenth. Op het programmaboekje wordt vermeld
hoe je deze DVD’s kunt bestellen.

In deze brief staat veel informatie. Mocht iets niet duidelijk zijn of heb je vragen, neem dan contact op met de
balletschool of vraag de docenten tijdens de lessen.
We wensen iedereen een leuke voorstelling toe.
Tot ziens bij de voorstellingen en voor daarna een fijne zomervakantie!

Schema generale repetitie, zaterdag 15 juni 2019:
Tijd
11.00-11.20
11.20-11.30
11.30-11.40
11.40-11.50
11.50-12.00
12.00-12.10
12.10-12.20
12.20-12.30
13.00-13.10
13.10-13.20
13.20-13.30
13.30-13.40
13.40-13.50
13.50-14.00
14.00-14.10
14.10-14.20
14.20-14.30
14.30-14.40
14.40-14.50
14.50-15.00
15.00-15.10
15.10-15.20
15.20-15.30
15.30-15.40
15.40-15.50
15.50-16.00
16.00-16:20

Thema
Opening Nocturne
Zandmannetjes
Klok Achteruit
Monsters onder het
bed
Wili’s
Dagdroom
REM
Tussen waken en
slapen
Droomvanger
Zoete Dromen
Wonderland
Absurdia
Kussengevecht
De weg kwijt
Wegzeilen
Pantalaimon
Palindroom
Nostalgia
Nachtmerrie
Slaapwandelen
Oneironaut
Balletskelet
Paranoia
Droomvlucht
Insomnia
Snooze
Finale

Groepen
diversen
Wo 18.00
Vr 18.00
Di 17.15 / Zat 14.00
Di 18.15/ Wo 19.15 / Vr 20.15
Do 18.00
Ma 18.00 Esther
Di 18.00 Tineke
Di 18.15
Ma 20.00
Zat 13.00 / spitz: Wo 18.00
Spitz: ma 17.00/do.18.00
Di 19.30
Zat 11.00
Vr 17.00
Zat 10.30 Cindy
Zat 12.00
Di 19.30/ Zat 10.30
Di 19.00
Do 20.30
Ma 17.00 Esther
Wo 19.15 / Vr 20.15
Wo 17.00
Wo 20.30 / Vr 19.00
Ma 17.00 Cindy
Do 19.15
Ma 19.00 Esther
Diversen

Voor de Nachtlampjes danseressen geldt dat zij vooraf aan de voorstelling de generale repetitie hebben, zij hoeven dus
niet bij de generale repetitie op zaterdag overdag aanwezig te zijn.
Veel groeten van Cindy, Tineke en Esther

Belangrijk:
Gekochte toegangskaarten kaarten kunnen na 1 juni 2019 niet meer
teruggenomen worden!

Volgend seizoen weer ballet? Vergeet dan niet de aanmeldingskaart in te vullen en in te leveren of
een email te sturen naar: Info@BalletschoolUlgersmaborg.nl!

