
 

 

 

 

 

BELANGRIJK // Extra voorstelling show A, 

nieuwe aanvangstijden voorstelling 1 én 2 
 

Helaas is gebleken dat beide voorstellingen van show A binnen 3 weken waren uitverkocht. 

Hierover heb ik veel klachten ontvangen. In overleg met Theater Aan de Slinger is besloten een 

derde voorstelling te geven op dezelfde dag, in vrijwel hetzelfde tijdsbestek. Grote dank voor de 

flexibiliteit van het theater! Hierdoor kunnen wij het tekort aan kaarten oplossen. 

 

Omdat wij een extra voorstelling doen, heeft dit consequenties voor de tijden van de andere 

voorstellingen. Wij zijn helaas genoodzaakt om de tijden van voorstelling 1 en 2 te vervroegen, dit 

omdat we deze dag écht niet later dan 20.30 uur klaar willen zijn.  

  

Hieronder tref je de nieuwe planning aan: 

  

08.15 uur                     Aankomst kinderen Show A 

09.15 uur                     Deuren open voor voorstelling 1 

09.30 uur                   Show A, voorstelling 1 

10.45 uur  Klaar 

11.15 uur                   Deuren open voor voorstelling 2 

11.30 uur                   Show A, voorstelling 2 

12.45 uur   Klaar 

13.45 uur                   Deuren open voor voorstelling 3 

14.00 uur                   Show A, voorstelling 3 

15.15 uur   Klaar 

 

14.45 uur                  Aankomst kinderen Show B 

16.00 uur                   Deuren open voor voorstelling 3 

16.15 uur                   Show B, voorstelling 4 

17.45 uur  Klaar 

18.45 uur                   Deuren open voor voorstelling 4 

19.00 uur                   Show B, voorstelling 5 

20.30 uur   Klaar 

  

Peuters en kleuters 

Omdat het voor peuters en kleuters al een lange en spannende dag is, hebben we besloten om 

de peuters en de kleuters (m.u.v. kleuterdans maandag) niet mee te laten doen in voorstelling 3. 

De groepen die niet meedoen aan voorstelling 3 zijn: 

 

Woensdag 15.15 uur kleuterballet 

Donderdag 15.15 uur kleuterdans 

Vrijdag 10.00 uur peuterdans 

Zaterdag 09.30 uur en 10.15 uur peuterdans 

Zaterdag 11.00 uur kleuterdans 



 

 

De groep Kleuterdans op maandag 16.30 uur o.l.v. 

Mandy laten we graag wél de derde voorstelling dansen, 

dit ivm de Tweety&Sylvesterdans. Vind je dit toch te veel? 

Laat dit uiterlijk woensdag 8 mei 2019 weten via 

mandy@dansja.nl.  

 

Hulpmoeders – Hulp dringend nodig!! 

Voorstelling 3 kan niet gerealiseerd worden zonder hulpmoeders. Wij zijn dus (dringend) op zoek 

naar moeders/oma’s die deze voorstelling willen helpen! Lijkt jou dit leuk (of ken je iemand?), dan 

horen wij dat heel graag! Opgeven kan via hulpouder@dansja.nl. Mocht je tijdens voorstelling 1 

en/of 2 al helpen, en je wilt nog een extra keer bijspringen, dan zijn we daar onwijs blij mee! Alle 

hulp is van harte welkom! 

    

Kaartverkoop voorstelling 3 

Vanaf maandag 6 mei kan je via www.aandeslinger.nl kaarten voor voorstelling 3 bestellen. Heb jij 

nog geen kaarten voor een leerling die alsnog alleen voorstelling 1 en 2 danst (peuters/kleuters) 

danst? Neem dan uiterlijk 6 mei contact met mij op via mandy@dansja.nl. Graag aangeven 

hoeveel kaarten je zou willen, dan kijk ik wat de mogelijkheden zijn. 

 

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben. Dan hoor ik het graag!  

   

Groetjes, 

  

Mandy Pijnenburg 

Dansschool DANSJA 

 

Ps. ik slaap er nog een nachtje over hoe we dit volgend jaar gaan aanpakken ;-) 

 

mailto:mandy@dansja.nl
mailto:hulpouder@dansja.nl
http://www.aandeslinger.nl/
mailto:mandy@dansja.nl

