De Voorstelling:
Dit jaar geeft Dansstudio Yvette op 15 & 16 juni 2019 weer drie spetterende voorstellingen in de grote zaal van
de Schouwburg Almere. Ook wel het KAF genoemd. In de lessen zijn we al druk met het oefenen van alle
dansjes. Probeer dan ook geen les te missen :-))
Dansstudio Yvette geeft in totaal drie voorstellingen:
zaterdag 15 juni ‘19
16.00 – 18.15 uur:
Voorstelling 1 (V1)
zondag 16 juni ‘19
11.15 – 13.30 uur:
Voorstelling 2 (V2)
zondag 16 juni ‘19
16.00 – 18.15 uur:
Voorstelling 3 (V3)
We hebben alle leerlingen verdeeld over deze drie voorstellingen. Op het dansrooster kun je precies zien in
welke voorstelling(en) je zoon of dochter is ingedeeld. Achter elke les staat in welke voorstelling deze groep zit.
Staat er bijvoorbeeld achter jouw les op het dansrooster V2 dan betekend dat je groep alleen mee danst in de
2e voorstelling. Staat er bijvoorbeeld V1 + V3 dan betekend het dat je mee danst in de 1e en 3e voorstelling.
Mocht je twijfelen stuur dan even een mail, of kom langs op kantoor.
Als je ingedeeld bent voor de 1e voorstelling, dan doe je ook de generale repetitie mee op zaterdag 15 juni van
12.30 tot 15.30 uur. Doe je alleen mee aan de 2e of 3e voorstelling? Dan repeteer je op zondag voordat je
voorstelling begint.
!! Let op: Als je nu al weet dat je zoon of dochter niet mee kan doen met de voorstelling, laat ons dit
dan zo spoedig mogelijk weten. Dan kunnen we daar met de dansjes en kostuums rekening mee
houden.

Kaarten voor de voorstelling:
Kaarten voor de voorstelling kunnen vanaf maandag 08 april 10.00 uur besteld worden via onze website:
ww.dansstudioyvette.nl De kaarten zijn €16,00 per stuk en kunnen alleen online besteld worden. Afrekenen
gaat via IDEAL en je kunt dan zelf, na betaling, je e-ticket uitprinten. Kijk goed in welke voorstelling je
zoon/dochter danst en bestel de juiste kaarten.
Reeds betaalde kaarten kunnen niet worden geruild of terug genomen worden.
(Let op: bij een gmail, of hotmail account kan het nog wel eens voorkomen dat de e-tickets in de spam terecht
komen…)

De dvd van de voorstelling:
Er wordt dit jaar, net als voorgaande jaren, een professionele DVD gemaakt van elke voorstelling. Je kunt vanaf
nu al een DVD bestellen en afrekenen bij ons op kantoor. De DVD's zijn €15,- per stuk en kunnen alleen
contant afgerekend worden. Tijdens de voorstelling kun je geen dvd meer bestellen, dus vergeet het niet.
De openingstijden van het kantoor zijn: ma., di., do. en vrij. van 15.30 tot 18.00 uur, wo. van 09.30 tot 18.00
uur, zat. van 09.15 tot 12.30 uur.

De doorloop voor de voorstelling:
Op zaterdag 08 juni is er van 10.00 tot 15.00 uur de doorloop van de voorstelling. We gaan dan de voorstelling
oefenen met alle leerlingen. Hier moeten niet alleen alle kinderen bij aanwezig zijn, maar ook alle hulpmoeders.
De rest van de ouders mogen hierbij niet aanwezig zijn. We houden het spannend… De locatie van de doorloop
is de sporthal Fanny Blankers Koen aan de Marathonlaan 12.
Geef de kinderen lekker wat te eten en te drinken mee!! :-)
De indeling van de doorloop:
Alle peutergroepen (2 tot 3 en 3 tot 4 jaar) oefenen van 10.00 tot 11.00 uur en kunnen om 11.00 uur
opgehaald worden.
Alle kinderen die meedansen in de 1e voorstelling repeteren van 10.00 tot 13.00 uur en kunnen om 13.00 uur
opgehaald worden.

Alle kinderen die meedansen in de 2e en/of 3e voorstelling repeteren van 12.30 tot 15.00 uur en kunnen om
15.00 uur op gehaald worden.
Stel je voor: je danst in de 1e en 2e voorstelling dezelfde choreografieën, dan kun je al om 13.00 uur
opgehaald worden. Dans je in de 1e voorstelling een andere choreografie als in de 2e of 3e, dan moet
je langer blijven en kun je om 15.00 uur naar huis.
Als je twijfelt over hoe laat je opgehaald kan worden, stuur dan een mail, of kom even langs op kantoor.

Hulpmoeders:
Voor de voorstelling zijn we ook op zoek naar hulpmoeders die voor en tijdens de voorstelling willen helpen.
Elke groep heeft 2 hulpmoeders nodig per voorstelling. Als je zoon of dochter aan meerdere voorstellingen mee
doet, gaat de voorkeur uit naar moeders die alle voorstellingen willen helpen. De hulp bestaat uit het
begeleiden van de kinderen achter de schermen.
Lijkt het je leuk om te helpen? Vul dan je naam in op het “hulpmoeder” formulier op grote bord in de
ontvangstruimte. Houd er rekening mee dat, als je hulpmoeder bent, je niet in de zaal kan zitten om naar de
voorstelling te kijken. Je hoeft als hulpmoeder dan ook geen ticket te bestellen.
Dinsdag 04 juni is er van 19.45 tot 20.15 uur een korte bijeenkomst voor alle hulpmoeders op de dansschool.
Hier wordt besproken wat precies de bedoeling is, voor en tijdens de voorstelling als hulpmoeder en kan ik
eventuele vragen beantwoorden.

Kleding voor de voorstelling:
Alle kostuums worden verzorgd door Dansstudio Yvette. Daar wordt geen bijdrage voor gevraagd. De kinderen
mogen de kostuums na de voorstelling dan ook niet houden!
Voor het maken van de kostuums hebben we heel hard hulp nodig. Heb je een naaimachine, of kun je naaien,
of misschien wel heel goed knippen en wil je helpen? Geef je dan op bij ons op kantoor, of stuur een mail. We
gaan vanaf 02 april elke dinsdagavond op de dansschool werken aan de kostuums. Wordt helemaal gezellig met
veel thee en koekjes ;-)

De juiste dansschoenen:
Alle kinderen moeten voor de voorstelling zelf zorgen voor hun eigen dansschoenen:
Ballet:
Tap:
Peuterdans:
Modern:
De rest:

lichtroze balletschoenen (geen turnschoentjes van bijv. de Scapino…!!)
zwarte tapschoenen
lichtroze dansschoentjes
huidskleur footprotectors (dansvoetjes)
Zwarte dansschoenen (vanaf 9 jaar danssneakers met splitzool en zwarte veters verplicht)

De Mei Vakantie:
De mei vakantie is van zondag 21 april t/m zondag 05 mei. Tijdens de vakantie wordt er geen les gegeven
volgens het vaste dansrooster. Van 29 april t/m 01 mei worden er wel een hoop leuke workshops op de
dansschool gegeven. Al onze leerlingen mogen onbeperkt workshops volgen. Het workshop rooster kun je
vinden op het infobord en op onze website www.dansstudioyvette.nl
Vanaf maandag 06 mei starten alle lessen weer volgens het vaste dansrooster.

De voorstelling:
Alle informatie over hoe laat je er met elke voorstelling moet zijn en wat je allemaal moet meenemen volgt
nog. Na de meivakantie zal hier een uitgebreide brief over uitgedeeld worden.

Verder:
Zet alle belangrijke momenten in je agenda, zodat je het niet kan vergeten. Like ons ook op Facebook en volg
ons op Instagram! Dan blijf je wekelijks op de hoogte van al het nieuws rondom de dansschool.
We hebben ontzettend veel zin in de voorstelling en doen ons best om alle kinderen een onvergetelijke ervaring
mee te geven. Als er iets niet duidelijk is… vraag het gerust!
Groetjes,
Yvette van de Stolpe
Dansstudio Yvette
info@dansstudioyvette.nl

