
 
Op zondag 22 mei hebben wij, zoals eerder genoemd, een doorloop gepland met alle leerlingen die 
meedoen aan de voorstelling(en). We verheugen ons erop om jullie (de leerlingen) alle choreografieën 
in de juiste volgorde achter elkaar te laten zien!  
Het is ook fijn voor de dansers om te weten waar en wanneer ze klaar moeten gaan staan en kinderen 
krijgen de mogelijkheid om alle andere choreografieën van hogere niveaus ook eens te zien.  
De voorstelling wordt mooi en afwisselend door jullie inzet en omdat we met zoveel leerlingen van 

verschillende leeftijden en niveaus een prachtig resultaat aan het maken zijn! 
 

De doorloop is een repetitie zonder publiek en nog niet in kostuum. 
De kinderen kunnen gebracht worden, er is begeleiding om ze op te vangen en na de repetitie kunnen 
ze weer opgehaald worden. Helaas kan er niet gekeken of gewacht worden. 
Als iedereen op de aangegeven tijd komt dan zorgen wij ervoor dat de kinderen weer aangekleed klaar 
staan om opgehaald te worden op de juiste aangegeven tijd. 

Kinderen graag makkelijke kleding aantrekken en als het mogelijk is, alvast danskleding onder de 
kleding aantrekken, zodat het omkleden vlot gaat. 

• Zondag 22 mei is de doorloop in het Harens Lyceum. Adres:  Kerklaan 39 9751 NL Haren 

Wij zijn heel blij dat we via Kasper Heesterman de mogelijkheid hebben gekregen om onze repetitie in 
het Harens Lyceum te kunnen doen! De enige DaMu-school in het Noorden met een zeer creatief, 

muzikaal en artistiek team. 
De doorloop is dus op een andere locatie en niet in het centrum van Groningen, maar wel makkelijk te 
bereiken en er is voldoende parkeerruimte. 
 

-> Met buslijn 51 kan je ieder half uur (tot 10.30 uur op zondag, ieder uur) vanaf Groningen CS naar 
het Harens Lyceum - halte Hortus Haren (recht tegenover de school) 

-> Parkeren kan op het grote parkeerterrein naast de school, tegenover de benzinepomp. 
 

Indeling van 22 mei:  
Kijk welk dagdeel is aangekruist! 

O         9.30 - 11.15 uur:  alle leerlingen die meedoen vóór de pauze op vrijdagavond 10 juni 

O         9.30 - 11.15 uur:  alle leerlingen die meedoen vóór de pauze op zaterdagmiddag 11 juni 

O       11.30 – 13.00 uur : alle leerlingen die meedoen vóór de pauze op zaterdagavond 11 juni 

O       13.30 - 15.30 uur :  alle leerlingen die meedoen ná de pauze vrijdag/zaterdag 10 en/of 11 juni 

 

Vóór de pauze: zijn de volgende choreografieën: Hollandse Polka 1, Hollandse Polka 2, Kolomeika, 
Levan Polka, Celtic Dance, Voila, Tarantella, Echad Mi Yodeah, Ballet poppen 1, Ballet poppen 2, 
Harlekijnen, Antieke poppen, Marionetten, Wals Coppélia, Schaduw poppen, Mazurka Coppélia, Cirque 
du Freak. 
 
Na de pauze: Queen, Bach Badinerie, Bach Allegro, All that Jazz, Vivaldi, Habanera, Couplet, 
Aragonaise, Toreadores, Martha Graham, Alvin Ailey, Anna Pavlova, Hans van Manen 1, Hans van 
Manen 2, Michael Jackson. 
 
Kinderen mogen gerust wat drinken meenemen voor zichzelf. 
 
De kaartverkoop is reeds begonnen, kaarten kunnen via onze website of via martiniplaza aangeschaft 
worden. 
 

 
Alvast heel erg bedankt voor jullie inzet! 
Namens alle docenten, 
Wanda Kuiper 

 


