
THEATERSHOWS
FEBRUARI 2022

 

ALL TIME FAVORITES!

Beste dansers en ouders, 
 
Naar dit moment hebben wij zo erg uitgekeken! Eindelijk kunnen we weer vol goede moed
gaan werken aan een theatervoorstelling met alle leerlingen. De groepen zijn de afgelopen
weken al rustig aan gestart om er in februari 2022 mooie shows van te maken. Omdat we
met zoveel leerlingen zijn, zullen er in totaal acht voorstellingen plaatsvinden en zal elke
groep meedoen aan één voorstelling.  
 
Het thema van de voorstelling is: ‘All time Favorites’.
 
DATA EN TIJDEN
Op zaterdag 22 en zondag 23 januari hebben wij generale repetities waarbij iedereen
aanwezig moet zijn. De dagen worden ingedeeld van 10.00 uur tot 17.00 uur, wanneer je
precies aan de beurt bent, krijg je nog te horen. Je hoeft niet de gehele dag aanwezig te
zijn.
 
In het weekend van 5 en 6 februari starten we met de eerste reeks shows. Op zaterdag 12
en zondag 13 februari hebben wij onze tweede reeks shows. Bij welke show jouw groep
optreedt, hoor je na de herfstvakantie, wij zijn namelijk druk bezig met de indeling hiervan.
Er is een middagshow om 13.00 uur en een avondshow om 18.30 uur. 
 
KAARTVERKOOP
De kaartverkoop zal 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 richting de dansschool. De kaartverkoop start op woensdag 10
november 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 achter de schermen, schminken, kostuums aantrekken etc.
Aanmelden als hulpouder kan ook na de herfstvakantie via onze website, onder het kopje
voorstellingen. Wees er snel bij, zodat je bij de gewenste groep ingedeeld kan worden! 
 
Zoals je hebt kunnen lezen zullen wij na de herfstvakantie nog meer informatie met jullie
delen. Dit is allemaal te vinden op onze website onder het kopje ‘theatershows’. 
 
Wij hebben er zin in!
 
Met vriendelijke groet,
 
Rowana en team Ballet- en Dansstudio Schiedam en Vlaardingen  

 


