BALLET- EN DANSSTUDIO SCHIEDAM & VLAARDINGEN
Zoomweg 2

3123 EP SCHIEDAM ( 06-16782233

TIJDEN SELECTIEVOORSTELLING DECEMBER 2022
Beste Dansers en Ouders,
Op zaterdag 3 en zondag 4 december zijn alle leerlingen van de Selecties, Topklassen, Boys demo team en een
aantal geselecteerde leerlingen van de Dansmavo aanwezig in Theater aan de Schie voor onze selectievoorstelling,
‘Do You Believe In Magic?’
In deze brief kunnen jullie de tijden van de generale repetitie en de shows terugvinden.
BRENGEN/HALEN
Alle leerlingen en hulpouders zullen bij de generale repetitie en op de voorstelling dag binnenkomen via de
artiesteningang van Theater aan de Schie. Deze ingang kun je vinden aan de tramkant en de parkeergarage aan
de zijkant van het gebouw. Na de generale repetitie kunnen de leerlingen zich afmelden bij de hulpouders en
opgehaald worden bij de artiesteningang. Bij de voorstelling moeten de leerlingen zich eerst afmelden bij de
hulpouders waarna zij in de foyer naar de ouders gebracht zullen worden.
GENERALE REPETITIE
Zaterdag 3 december
HULPOUDERS
12.30 uur aanwezig
LEERLINGEN
13:00 uur aanwezig
17:15 uur ophalen
De generale repetitie is net zo belangrijk als de show(s) zelf en is daarom verplicht.
DATUM/TIJDEN SHOW(S)
Zondagmiddag 4 december
HULPOUDERS
10.45 uur aanwezig
LEERLINGEN
11.00 uur aanwezig leerlingen
13.00 uur start middagshow
15.15 uur einde middagshow
Na het einde van de middag show blijven de leerlingen + hulpouders in Theater aan de Schie en zullen wij
gezamenlijk een hapje eten, wat geregeld wordt door de dansschool.
LET OP
Het avondeten zal door de dansschool geregeld worden maar neem genoeg eten en drinken mee voor de rest van
de dag.
18.30 uur start avondshow
20.30 uur einde avondshow
Na het einde van de avond show worden de leerlingen per groep naar de foyer gebracht onder begeleiding van de
hulpouders.
LET OP
Op beide dagen dansen de leerlingen in kostuums. Daarom is het erg belangrijk dat de leerlingen hun basiskleding
aan hebben. Dit is de kleding welke in de kledingbrief geschreven staat, jullie zullen deze zo snel mogelijk
ontvangen.
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TIPS & TRICKS

1.

Waar vinden de generale repetitie en de shows plaats?
Zowel de generale repetitie als de shows vinden plaats in
Theater aan de Schie, Stadserf 1 3112 ER Schiedam.
De artiesteningang bevindt zich langs de tramhalte en de parkeergarage aan de zijkant van het gebouw.
Daar worden alle leerlingen opgevangen door het personeel van de dansschool. Zij zorgen ervoor dat
uw kind bij de juiste groep en hulpouder terecht komt.

2.

Wat moet ik mijn kind meegeven naar het theater?
- Basiskleding, deze kledingbrief volgt later;
- Grote tas met naam erop, hier kunnen alle spullen in bewaard worden;
- Voldoende eten en drinken;
- Haarspeldjes en elastiekjes;

3.

Mag ik tijdens de show zelf filmen of foto’s maken?
Nee, we zorgen ervoor dat alle shows gefotografeerd worden en er wordt een videoregistratie gemaakt.
True view zal deze registratie verzorgen.

4.

Zorg ik zelf voor kostuums en make-up?
De dansschool zorgt voor kostuums en make-up. Maar het kan zijn dat je zelf extra dingen van thuis
mee moet nemen. Dit is terug te lezen in de kledingbrief.

5.

Wat als het niet goed gaat met mijn zoon of dochter?
De gegevens van alle leerlingen zijn binnen handbereik, dus mocht er iets gebeuren dan nemen wij
direct contact op.
Heb je na het lezen van deze brief toch nog vragen? Ons kantinepersoneel beantwoord deze vragen
graag of stuur een mail naar info@ballet-endansstudioschiedam.nl.

Wij kunnen niet wachten op de shows en hebben er onwijs veel zin in! We hopen jullie ook.
Het team van Ballet- en Dansstudio Schiedam & Vlaardingen
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