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INFORMATIE VOORSTELLING JULI 2019 

 
 
Beste dansers en ouders,  
 
In het weekend van 6 en 7 juli zullen wij weer onze selectieleerlingen voorstelling verzorgen 
in Theater aan de Schie. Dit jaar zal deze een beetje anders verlopen dan voorgaande jaren. 
Niet alleen de selectiegroepen en topklassen zullen optredens verzorgen, maar ook onze 
dansmavo en een aantal uitgekozen reguliere groepen. Omdat we niet alle reguliere lessen 
in een keer mee kunnen nemen in de show, zijn er een aantal gekozen. Maar als jouw groep 
er nu niet bij zit, dan bestaat de kans dat je volgende keer wel mee doet! Natuurlijk houden 
wij ook nog steeds om het jaar een grote leerlingenvoorstelling, waarbij alle leerlingen 
meedoen.  
 
 
DATA EN TIJDEN 
De groepen zijn ingedeeld in 3 verschillende shows, deze wordt later bekend gemaakt via 
een brief en op onze website. Op zaterdag 6 juli hebben wij van 09.30 tot 15.00 uur een 
generale repetitie waarbij iedereen aanwezig moet zijn. Vervolgens is er een avondshow om 
18.30 uur. Op zondag 7 juli hebben wij een middagshow om 13.00 uur en een avondshow 
om 18.30 uur.  
 
 
KAARTVERKOOP 
Na vele verzoeken zal de kaartverkoop, in tegenstelling tot voorgaande jaren, uitsluitend 
online verlopen. Theater aan de Schie zal de gehele verkoop verzorgen op hun website, 
maar ook aan de kassa in het theater. Dit betekent dat eventuele vragen over de verkoop of 
reserveren van rolstoelplekken, allemaal richting het theater zullen gaan en niet meer richting 
de dansschool. De kaartverkoop start op woensdag 10 april om 09.00 uur.  
  
 
HULPOUDERS 
Zoals ieder jaar hebben wij voor dit grote evenement veel hulp nodig, denk hierbij aan het 
vermaken van de kinderen, schminken, kostuums aantrekken etc. Aanmelden als hulpouder 
kan vanaf 7 januari via onze website, onder het kopje voorstellingen. Wees er snel bij, zodat 
je bij de gewenste groep ingedeeld kan worden!  
 
 
Alle informatie over de voorstellingen is vanaf 7 januari terug te vinden op onze vernieuwde 
website.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rowana Wolff-Koffijberg 
Directrice Ballet- en Dansstudio Schiedam & Vlaardingen 
 
 
 


