
 

 

 

 

 

Dansvoorstelling  

“Ik verveel me” 
 

Dit jaar organiseren wij weer een dansvoorstelling en wel op zaterdag 23 juni 2018. Net als vorig 

jaar zal deze dansvoorstelling plaatsvinden in Theater Aan de Slinger in Houten. Dit jaar is ons 

thema “Ik verveel me”. 

  

Ook dit jaar hebben we ervoor gekozen om de dansschool in twee groepen op te splitsen. Dat 

betekent dat er op zaterdag 23 juni 2018 twee shows zijn: show A en show B. Door de leerlingen 

te verdelen over show A en show B kunnen we beide shows kort en krachtig houden, waardoor 

de leerlingen achter de schermen minder lang hoeven te wachten en het publiek ook een 

spetterende voorstelling te zien krijgt, welke niet te lang duurt. Elke voorstelling wordt twee keer 

gedanst. Alle leerlingen treden dus twee keer op. Als een leerling maar 1 keer kan optreden, dan 

kan hij/zij helaas niet meedoen met de voorstelling. Sommige leerlingen treden zowel in show A 

als show B op, zij mogen tussendoor niet weg/naar buiten. Wij zorgen voor drinken en iets 

lekkers voor de leerlingen, maar zorg er zelf ook voor dat jouw kind iets te eten en drinken 

meeneemt.  

  

De verdeling van show A en show B treft u bij deze mail aan. De verdeling van de shows en 

groepen staan vast en kunnen niet meer gewijzigd worden. Een voorstelling duurt ongeveer 90 

minuten.  

  

Het wordt een volle, maar super gezellige dag! Hieronder vinden jullie de planning: 

  

08.30 uur                     Aankomst kinderen Show A 

09.30 uur                     Deuren open voor voorstelling 1 

09.45 uur                   Show A, voorstelling 1 

11.15 uur  Klaar 

11.45 uur                   Deuren open voor voorstelling 2 

12.00 uur                   Show A, voorstelling 2 

13.30 uur   Klaar 

  

14.30 uur                  Aankomst kinderen Show B 

15.30 uur                   Deuren open voor voorstelling 3 

15.45 uur                   Show B, voorstelling 3 

17.15 uur  Klaar 

17.45 uur                   Deuren open voor voorstelling 4 

18.00 uur                   Show B, voorstelling 4 

19.30 uur   Klaar 



 

Generale repetitie 

Wij hebben geen generale repetitie. Natuurlijk laten we 

de leerlingen voorafgaand aan de voorstelling alvast wel 

het podium ‘proeven’ door er even samen op te dansen, 

maar dus geen echte generale repetitie.  

  

Hulpouders 

Deze dag kan niet gerealiseerd worden zonder hulpouders. Wij zijn dus nu al op zoek naar ouders 

die het leuk vinden om deze dag te helpen! Wij zoeken ouders die op een groep willen staan en 

dus een oogje in het zeil kunnen houden bij de leerlingen achter de schermen, helpen met 

omkleden/haren doen of eventueel een spelletje met de leerlingen te doen. Wij doen ons uiterste 

best om de hulpouders in te delen bij hun eigen kind. Mocht je besluiten om hulpouder te zijn, 

dan is het dus helaas niet mogelijk om de voorstelling, waarbij je helpt, vanuit de zaal te zien. 

Maar je kan natuurlijk wel vanuit de coulissen kijken en dan krijg je dus alles vanachter de 

schermen mee, wat natuurlijk ook heel leuk is ;-).  Lijkt het jou leuk om tijdens deze dag een 

handje te helpen, dan horen wij dat heel graag. Opgeven kan via de mail: hulpouder@dansja.nl! 

Wil je in de mail aangeven bij welke show je wilt helpen (show A of show B en welke voorstelling) 

en ook graag de naam van jouw kind vermelden. Je opgeven voor beide shows is ook mogelijk  

Wellicht wil je op een andere manier helpen, dan vinden wij dat natuurlijk ook fijn en horen wij 

dat graag. Wacht niet te lang met aanmelden, dat maakt het plannen voor ons een stuk minder 

stressvol ;-) 

  

Afmeldingen 

Wij vinden het natuurlijk super leuk als iedereen mee doet, maar wij willen leerlingen niets 

verplichten! Afmelden is wel verplicht! De deadline voor het afmelden is vrijdag 16 maart 2018. 

Houdt alsjeblieft rekening met deze deadline!! Dan kunnen wij hier rekening mee houden met het 

maken van opstellingen, regelen van kostuums, enzo. Afmeldingen graag via mandy@dansja.nl 

   

Kaartverkoop 

Kaarten zijn vanaf maandag 9 april 2018 te koop in de dansstudio, wanneer er iemand achter de 

balie staat. In eerste instantie mogen er 4 kaarten per leerling gekocht worden. Heb je interesse 

in meer dan 4 kaarten, laat dan jouw naam en het aantal kaarten achter op de reservelijst. Begin 

mei wordt er contact met je opgenomen of er nog kaarten beschikbaar zijn. Dans jij twee keer in 

de week, dan heb je recht op 8 kaarten. Vanaf maandag 4 juni 2018 gaan de overgebleven 

kaarten in de vrije verkoop. Zorg dus dat je uiterlijk zaterdag 2 juni 2018 de kaarten hebt gekocht. 

  

Voor iedereen die naar de show komt kijken moet een kaartje gekocht worden, dus ook voor 

broertjes en zusjes. I.v.m. de brandveiligheid mogen kleine kinderen niet op schoot zitten bij hun 

ouders. Het theater beschikt over rolstoelplaatsen. Kaarten, zowel zaal- als balkonkaarten, zijn     

€ 12,00 per stuk en dienen contant betaald te worden. Kaarten kunnen niet gereserveerd 

worden. De kaarten worden verkocht op basis van vrije plaatskeuze. De deuren van de 

theaterzaal gaan 15 minuten voor aanvang open. 

  

Iedereen is dus welkom om vanaf maandag 9 april 2018 kaarten te kopen. 

 

Kortingsregeling 

Danst jouw kind/dansen jouw kinderen in show A én in show B, dan krijg je 10% korting op alle 

kaarten.  
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DVD/Foto’s  

Ook dit jaar is het weer mogelijk om een DVD en/of foto’s 

te bestellen. Informatie over het bestellen van de 

DVD/foto’s wordt op een later tijdstip bekend gemaakt. 

 

Kostuums 

Wij zijn volop bezig met de kostuums. Zodra duidelijk is, wat welke groep gaat dragen, laten wij 

dit zo snel mogelijk weten.  

 

Sponsoren 

Vorig jaar hebben wij voor het eerst gewerkt met sponsoren, dit was een groot succes! Dankzij de 

sponsoring konden wij de voorstelling nog grootser aankleden, denk aan attributen, rekwisieten, 

kostuums, enzovoort. Dit jaar borduren wij hier graag op verder! 

Qua sponsoring zijn er meerdere mogelijkheden. Denk aan jouw logo vooraf gepresenteerd op 

de beamer, jouw logo in het programmaboekje of jouw logo vermeldt op de tickets. Ben jij ook 

geïnteresseerd in de mogelijkheden met betrekking tot sponsoring? Bezoek dan onze 

sponsorpagina http://www.dansja.nl/sponsorpagina/ of stuur een mail naar 

sponsoring@dansja.nl voor meer informatie. 

  

Bereikbaarheid theater 

Het theater is gelegen aan De Slinger 40, 3995 DE Houten. Dit is in het centrum van Houten, 

ideaal voor trein/busreizigers! Met de auto is het theater ook prima te bereiken, alleen moet er 

even goed gekeken worden waar geparkeerd kan worden. Er zijn verschillende mogelijkheden 

om gratis te parkeren op een aantal minuten loopafstand. Betaald parkeren kan in de 

omliggende parkeergarages. Voor meer informatie wat betreft de bereikbaarheid kunt u ook een 

kijkje nemen op de website van het theater http://www.theateraandeslinger.nl/contact/.  

  

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben. Dan horen wij dat graag! 

  

Wij als team hebben er weer onwijs veel zin in en we gaan er met z’n allen een knallende 

dansvoorstelling van maken! 

  

Groetjes, 

  

Team dansschool DANSJA 
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