Groningen, 2 Maart 2020
Beste leerling en ouders,
Leerlingen en docenten zijn al druk bezig met het instuderen van de choreografieën voor onze
voorstellingen op 12 & 13 juni in de Martinplaza.
Kostuums, muziekbewerkingen, décors en draaiboeken zijn in de maak.
We proberen er samen met jullie weer een professionele en mooie voorstelling van te maken! Dat zal met
jullie enthousiasme en inzet wel lukken!

!

De voorstelling zal deze keer bestaan uit 5 blokken.
Wereld express, Coppélia, Grote Klassiekers, Carmen & Ode aan de Meesters.

Voorstelling:

Om de voorstelling interessant en boeiend te houden zal deze niet te lang moeten zijn, vandaar dat niet
alle leerlingen iedere voorstelling meedoen.
Welke voorstelling jij of je dochter of zoon meedoet, kun je zien op het schema!

!

Doorloop:
Zaterdag 9 mei hebben alle dansers een ‘doorloop’. Een doorloop is een repetitie zonder publiek met alle
leerlingen die meedoen aan de voorstelling. Het is belangrijk dat alle dansers aanwezig zijn.
De doorloop is in het Parcival college, Merwedestraat 45.
Alle reguliere balletlessen op de balletschool vervallen 9 mei.
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Indeling voor de doorloop voor jou of voor uw dochter of zoon is (zie wat is aangekruist):
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vóór de pauze meedoen op vrijdagavond 12 juni
vóór de pauze meedoen op zaterdagmiddag 13 juni
vóór de pauze meedoen op zaterdagavond 13juni
ná de pauze meedoen op vrijdag 12 en/of zaterdag 13 juni

In verband met de beperkte ruimte, willen we jullie vragen om je danskleding vast aan te trekken en
hieroverheen wat warms aan te trekken, zodat je zo weinig mogelijk hoeft om te kleden.
Ouders graag de dansers en danseressen in de hal bij de aanwezige docenten achterlaten. Wij zorgen
ervoor dat kinderen op tijd weer klaar staan om opgehaald te worden.

Kaartverkoop:

De kaartverkoop zal maandag 20 t/m 25 april in de balletschool plaatsvinden.(tijden volgen binnenkort)
Zaterdag 9 mei tijdens de doorloop in het Parcival College
Maandag 11 mei t/m zaterdag 6 juni weer in de balletschool.
Kaarten kosten net als andere jaren 15 euro. Het zijn geplaceerde kaarten, dus wil je mooie plaatsen,
wacht dan niet te lang.
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Let op: kijk goed op het schema met welke voorstelling jij of uw dochter of zoon meedoet, zodat u
kaarten koopt voor de juiste voorstelling! Zie schema!
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Gekochte kaarten kunnen niet teruggenomen worden en er kan niet telefonisch gereserveerd worden.

Kostuums:
Om alle leerlingen in een mooi kostuum op het toneel te krijgen, daar komt altijd veel bij kijken.
Iedere twee jaar worden er ook nieuwe kostuums gemaakt. In sommige kostuums, zoals tutu’s wordt zeker
8 meter tule verwerkt. Verder zijn er prachtige balletpakjes aangeschaft, leuke en gekke kostuums in de
maak en zorgen we ervoor dat alle dansers passend in de choreografie op het podium staan in juni!
De kosten voor de huur van het kostuum voor de voorstelling is 10 euro per choreografie.
Kinderen die meedansen in de ’polka jenny lint’ (zie schema) betalen 5 euro.
Binnenkort ontvangen jullie een enveloppe met je naam erop en daar kan de huur voor het kostuum in.
Deze graag voor 7 mei inleveren bij je docent.
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Vakanties & vrije dagen:
Paasvakantie: vrijdag 10 april t/m maandag 13 april
Meivakantie: maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei
Hemelvaartsdag: donderdag 21 mei
2e Pinsterdag: maandag 1 juni

!
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Vanaf dinsdag 9 juni zijn er geen lessen meer. Generale repetitie 11 juni of 12 juni in de Martiniplaza.
Voorstellingen 12 & 13 juni in de Martiniplaza. Alle informatie staat ook op www.wandakuiperballet.com
Bedankt voor jullie inzet!
Namens alle docenten, Wanda Kuiper

