26 MEI PLANNING
Op 26 mei zullen alle groepen optreden in de
Amstelveense Schouwburg. Er zijn 2 optredens;
12.00 en 15.30 uur. De groepen 2,5-4 jaar en 4-6
jaar zijn opgedeeld en zij dansen maar 1 show.
SHOW 1 jongste groepen:
- ADV1 woensdag (lestijd 13.45-14.30)
- ADV1 vrijdag (lestijd 14.00-14.45)
- Kleuterballet maandag (lestijd 15.45-16.30)
- Peuterdansers zaterdag 9.15-10.00 deel 1
:Benthe,Lauren,Kashvi,Stephanie,Eve en Rosa
SHOW 2 jongste groepen :
- ADV1 vrijdag (lestijd 14.45-15.30)
- ADV1 zaterdag (lestijd 9.45-10.30)
- ADV1 zaterdag (lestijd 10.30-11.15)
- Peuterdansers zaterdag 9.15-10.00 deel 2:
Romy, Evi, Naomy, Evi, Roos, Myrthe en
Phileine
De rest van de leerlingen danst in beide shows.
Leerlingen die beide shows dansen worden
vroeg verwacht en gaan spacen (plekken
oefenen) en de dans met geluid en licht doen in
kostuum. Zo kan de techniek het juiste licht
klaarzetten. De planning voor de dag is
hiernaast te lezen. Leerlingen en hulpouders
mogen via de artiesteningang naar binnen
komen. Hier worden ze opgewacht en naar de
kleedkamers gebracht. De leerlingen blijven bij
hun hulpouders achter de coulissen.
Het is vanwege veiligheidsvoorschriften en
voor het overzicht van de hulpouders niet
mogelijk dat bezoekers na/tijdens de
voorstelling hun kind ontmoeten backstage. De
leerlingen blijven backstage bij hun
hulpouders.
De hulpouders dragen zorg voor de groep
tijdens de voorstelling en na de voorstelling
komt de begeleider(s) met de groep kinderen
naar de foyer. Meld daar uw kind af aan de
begeleider zodat we zeker weten dat hij zij/is
opgehaald.
Let op: De leerlingen die alleen de 12 uur show
dansen worden na de eerste show al
teruggebracht naar de foyer onder begeleiding
van de hulpouder(s)

TIJDEN
8:00: Hulpouders aanwezig
(artiesteningang) m.u.v. hulpouders
2,5 -4 en 4-6 jaar groepen.
8:00-8:15: Leerlingen die 2 keer per
week of vaker dansen aanwezig (
(m.u.v. jongste groepen t/m 4-6 jaar)
8:15-8:30: leerlingen die 1 keer per
week dansen aanwezig (m.u.v.
jongste groepen t/m 4-6 jaar)
9:00-11:00: Generale repetitie
podium in kostuum
10:30: ADV1 woensdag, ADV1 vrijdag
(lestijd 14.00-14.45), Kleuterballet
maandag + hulpouders aanwezig
(artiesteningang)
11.00: Peuterdansers deel 1 aanwezig
+ hulpouders (artiesteningang)
11:00-11.30: semi-generale repetitie
jongste groepen
11.45: Zaal open
12.00-+/-14.15: SHOW 1 (incl. 20
minuten pauze)
14.30: ADV1 vrijdag (lestijd 14.4515.30), ADV1 zaterdag (lestijd 9.4510.30), ADV1 zaterdag (lestijd 10.3011.15) en peuterdansers zaterdag 9.1510.00 deel 2 + hulpouders voor
SHOW 2 aanwezig (artiesteningang)
14:30: Jongste groepen SHOW 1 gaan
met begeleiders naar de foyer om
opgehaald te worden
15:00-15:15: Semi generale repetitie
jongste groepen (groepen die om
14:30 zijn aangekomen)
15.30 +/- 17:45: SHOW 2 (incl. 20
minuten pauze)
+/- 17:45: Omkleden en naar huis

MEENEMEN
Kostuums
Alle leerlingen (m.u.v. de groepen die
in één show dansen) krijgen in de
komende 2 lessen hun
kostuum(s) voor de
eindvoorstelling mee. Doordat
sommige kleding op maat gemaakt is
en er van sommige kostuums precies
genoeg gemaakt of gekocht zijn is het
van groot belang dat de leerlingen de
kostuums meenemen op 26 mei naar
de Schouwburg! Voorafgaand aan de
show ontvangt iedereen via de e-mail
een overzicht met wat leerlingen
precies dragen en hoe ze er uit zien.
Kostuums mogen thuis
wanneer gewenst nog eens met de
hand gewassen worden en gestreken
wanneer het materiaal dit toe laat.
Na de show meenemen naar de les
Ook dit jaar zullen de leerlingen
(m.u.v. de jongste groepen die 1 keer
dansen) de gedragen kostuums /
kleding van de dansschool zelf weer
meenemen naar huis na de shows en
vervolgens inleveren in de
eerstvolgende les bij hun eigen
docent.

Eten en drinken
Neem voldoende te eten en drinken
mee en drink vooral veel tussendoor.
Voor de hulpouders/begeleiders is er
koffie en thee in de Schouwburg.
Vermaak (kids)
Voor de kids is het fijn en leuk als ze
iets te spelen en te lezen meenemen
zodat ze zich in de theaterzaal lekker
kunnen vermaken tussen het
optreden door. Daarnaast is er ook
een scherm in de kleine theaterzaal
waardoor de leerlingen kunnen zien
wat er op het podium gebeurd!
Curver box/bak
Om het overzicht te houden vragen
wij met name de jonge kinderen alle
eigen meegenomen spullen en de
meegebrachte kostuums in een bak
te doen met een naamsticker zodat
het overzichtelijk blijft backstage.
NIET meenemen
-grote, zichtbare onderbroeken onder
pakjes.
-Waardevolle spullen graag
thuislaten
-Nagellak en coole insecten tattoo's
eraf halen.
-Oorbellen uit of afgeplakt met
pleister

HULPOUDERS
Allereerst dank aan iedereen die zich
heeft aangemeld om te helpen de
shows tot een onvergetelijke dag te
maken. Zonder jullie is er geen
voorstelling mogelijk.
Hiernaast een overzicht van degene
die al aangegeven hebben te willen
helpen. Sta je hier nog niet tussen en
kan je wel of heb je je al opgegeven en
sta je er onverhoopt niet tussen? Dan
horen we het heel graag z.s.m. via
mail (info@dcfouderkerk.nl) of tel.
(06-30375098). Voor de ochtend- en
middagvoorstelling hebben we nog
mensen nodig maar ook voor visagie
en haar is het enorm fijn om meer
hulp te hebben.
Vooral voor de oudere groepen 12+
zijn we nog op zoek naar een paar
hulpouders voor hier en daar wat
hulp. Ook zijn we nog op zoek naar
een hulpouder voor ADV1 vrijdag
14.45-15.30 en voor de musical-theatre
groepen! Zussen, papa's, mama's,
tantes; iedereen is meer dan welkom
om te helpen.
Alvast heel erg bedankt!

Gehele dag:
Mireille Kriek, Tessa Roubal, Tali Ben
Weiss, Francis Speelman, Lara
Regnault, Annabel Miedema, Minke
Walraven, Linda Zwerver, Tamara
Attema
Ochtend:
Lisette Lievense, Eveline LentzMulder, Marije Lenstra, Aliza Gorin,
Ineke van Rossum, Monique Lubbe,
Marije Koning, Marleen Konate, Lior
Ashkenazi, Barbara Veenhof, Sharon
Weijel, Annabelle van der Weerdt,
Josefine Ezinga, Linda Wolfs
Middag:
Chantal Karg, Charlotte trip, Yefke
Patiwael, Christiene van GelderNibte, Rosalie Peerdeman, Clair
Fitchner, Rosalinde Klein-Woolthuis,
Elske van den Klinkenberg, Georgia
van der Hart, Debora Leeser, Evelyne
Kadouch, Kirsten van Ommen
Visagie + haar
Linda Zwerver, Tali Ben Weiss, Lara
Regnault, Shirly Smeets (ochtend)
Kaartverkoop
Charlotte de Winter

GOOD TO KNOW
Tijdens de voorstelling is het niet
toegestaan om zelf foto’s of videoopnames te maken. Veelal leidt dit
dansers en andere bezoekers af. Zo
kunt u zelf ook beter genieten van
de dans zelf. De beide shows wordt
er door Van Essen Producties
professionele foto’s en video
opname gemaakt. De USB/ DVD zijn
dit jaar goedkoper gemaakt en voor
27,50 te bestellen op de website.
Een leuke herinnering voor later!
Zie het bestelformulier in de
bijlage van de mail.
Is uw zoon/dochter allergisch en
weet ik (Ingeborg) dit niet? Wilt u
dit dan laten weten? Soms wordt er
in een dansgroepje wat
meegebracht eten gedeeld en zo
kunnen wij de hulpouders vooraf
op de hoogte brengen.

We doen elk jaar ons best om alle
leerlingen zoveel mogelijk op het
podium te laten schitteren.
Sommige leerlingen dansen wel
4,5 of 7 keer per week en andere
leerlingen 1 keer. Het is ons gelukt
om alle leerlingen 2 keer op het
podium te krijgen naast de finale.
Houd er rekening mee dat de
tijden van de show een richtlijn zijn
en dat een voorstelling soms iets
kan uitlopen.
De komende weken ontvangt
iedereen een checklist voor de
kleding+ haar. Hierin staat welke
groep wat danst, wat zij aan hebben
en hoe hun haar zit.
Alle hulpouders ontvangen de
komende weken het draaiboek met
alle informatie.

