
 

 
 

Generale repetitie 
Dansvoorstelling “Mix It” 

 
Zondag 23 juni 2019 vindt de jaarlijkse dansvoorstelling van DANSJA plaats. Dit jaar wordt er ter 

voorbereiding op de dansvoorstelling een generale repetitie gehouden. Deze generale repetitie zal 

plaatsvinden op zaterdag 13 april 2019 in WOC Zenderpark, Merkelbachlaan 2 te IJsselstein. De 

generale repetitie wordt gehouden om de leerlingen nog beter voor te bereiden op de 

dansvoorstelling. Dit is gelijk een goed moment waarop we per groep kunnen kijken waar eventueel 

nog aan gewerkt kan worden. We hopen dat iedereen aanwezig is! Aangezien de dansschool voor de 

dansvoorstelling wordt opgesplitst in twee groepen, zal dit ook gelden voor de generale repetitie. 

Hieronder vind je meer informatie over deze dag. 
 

Praktische zaken 

De generale repetitie is niet in de definitieve kostuums. De leerlingen trekken dus gewoon hun eigen 

danskleding aan. Denk wel aan binnen(dans)schoenen. In de sporthal is geen ruimte aanwezig om om 

te kleden, graag thuis dus al je danskleding aantrekken. We raden wel aan om wat te drinken en een 

tussendoortje mee te nemen. Wij verzoeken ouders niet te blijven kijken of in de sporthal wachten op 

hun kind. Verder adviseren wij op de fiets te komen ivm de verwachte drukte. 

 

Leerlingen show B 

De generale repetitie voor de leerlingen van show B is van 10.00 tot 12.15 uur. We verwachten de 

leerlingen om uiterlijk 09.45 uur, zodat we direct om 10.00 uur kunnen beginnen.  

 

Leerlingen show A 

De generale repetitie voor de leerlingen van show A is van 13.00 tot 15.15 uur. We verwachten de 

leerlingen om uiterlijk 12.45 uur, zodat we direct om 13.00 uur kunnen beginnen.  

 

Leerlingen selectiegroepen 

De leerlingen die in een selectiegroep dansen, treden zowel in show A als B op.  Zij zullen de hele dag 

aanwezig zijn. Let op dat je dan zelf lunch meeneemt. 
 

We gaan er met z’n allen een gezellige, maar ook leerzame dag van maken, zodat we goed voorbereidt 

zijn voor de dansvoorstelling. Graag horen we op korte termijn, maar uiterlijk 8 maart, wanneer uw 

zoon of dochter niet aanwezig kan zijn bij de generale repetitie. Je mag dit doorgeven aan de 

dansdocent.  
 

Groetjes, 

  

Team dansschool DANSJA 


