
  Informatiebrief theatershows 2019 

 

Beste ouders/verzorgers/leerlingen, 
 
Hieronder vind je alle informatie over onze theatershows. 
 
De voorbereidingen voor de shows zijn bijna rond. Dankzij de inzet van alle 
leerlingen/docenten zullen we ook dit jaar weer zorgen voor zes spectaculaire shows! 
 
Alle informatie is te vinden op http://www.beatzdancestudio.nl/theatershows-2019/.  
 
KAARTVERKOOP 
Kaartjes voor de shows zijn te koop aan de balie van Beatz DanceStudio en kosten  
€ 12,50 per stuk. De kaarten zijn verkrijgbaar in zowel Nieuwegein als in De Meern. 
In verband met de voorschriften van het theater, dient er ook een kaartje te worden 
gekocht voor kleine kinderen/baby’s. 
 
HULPOUDERS 
Het overzicht van de hulpouders is te vinden op de website. Bedankt voor alle 
aanmeldingen. Dit overzicht zal de komende weken worden aangevuld. 
 
EINDDANS 
Ook dit jaar sluiten we de shows natuurlijk weer af met een einddans. Deze zal in de les 
aangeleerd worden aan alle leerlingen. 
 
KLEDINGOVERZICHT 
Het kledingoverzicht is te vinden op onze website. Het is onderverdeeld in kleding die de 
leerlingen hebben meegekregen van Beatz en kleding die de leerlingen zelf moeten 
regelen. Neem beide setjes kleding in een tas mee naar het theater. 
Alle kleding van de dansschool wordt na de show ingeleverd bij de 
begeleiders/hulpouders in de kleedkamer. 
 
HAAR EN MAKE-UP 
Haar en make-up dient thuis gedaan te worden. 
 
BRENGEN 
Alle leerlingen komen via de hoofdingang het theater binnen. De leerlingen verzamelen 
met hun groep in de grote theaterzaal, op de rij bij hun hulpouder/docent. Ouders, 
probeer zoveel mogelijk je kind af te geven en weer weg te gaan zodat het niet 
onnodig druk wordt.  
 
KLEEDKAMERS 
Soms duurt het even voordat je aan de beurt bent om het podium op te gaan. Neem 
iets mee om de tijd door te komen, bijvoorbeeld een spelletje of boek. Laat waardevolle 
spullen en sieraden thuis. 
 
ETEN/DRINKEN 
Beatz DanceStudio verzorgt voor alle leerlingen iets te drinken, neem zelf iets te eten 
mee. 
 
OPHALEN 
Na de finaledans gaat iedereen terug naar de kleedkamer om de spullen te pakken. 
De leerlingen komen naar de foyer toe, waar zij opgehaald kunnen worden. 
 
Wij hebben er veel zin in en gaan er met zijn allen weer iets moois van maken! 


