
 

 

Dansvoorstelling “De 10!” 
  

Ja! We gaan er vanuit dat we dit jaar dan toch écht wel weer in 

het theater staan hoor! De voorbereidingen zijn dus allang weer 

in volle gang. Onze eindvoorstellingen zijn op zaterdag 14 mei 

en zondag 15 mei 2022 weer in Theater Aan de Slinger in Houten. En ja, dit jaar bestaan we 10 jaar! 
  

We hebben gekozen voor 3 shows (A/B/C) met elk 2 voorstellingen. Dat houdt in dat er op zaterdag 14 

mei 2022, 2 shows zijn: show A en show B en op zondag 15 mei 2022, 1 show: show C. Één show 

bestaat uit 2 voorstellingen. Deze voorstellingen zijn exact hetzelfde. De leerlingen van show A, B en C 

treden dus 2 keer op, m.u.v. de peuters, zij mogen kiezen of ze 1 of 2 voorstellingen meedoen. Als een 

leerling maar 1 van de 2 voorstellingen mee kan doen, dan is het helaas niet mogelijk om deel te 

nemen aan de eindvoorstelling. Danst jouw dochter/zoon meerdere keren per week dan kan het zijn 

dat hij/zij in meerdere shows is ingedeelt. De verdeling van show A, B en C vind je verderop in dit 

document. De verdeling van de shows en groepen staan vast en kan niet meer gewijzigd worden. Wij 

zorgen voor drinken en iets lekkers, maar zorg er zelf ook voor dat jouw kind eten en drinken bij zich 

heeft.  

  

Het worden twee volle, maar gezellige dagen! Hieronder vinden jullie de planning: 

  

Zaterdag 14 mei 2022 

08.30 uur Aankomst leerlingen Show A  

09.45 uur Deuren open voor voorstelling 1  

10.00 uur Show A, voorstelling 1  

11.30 uur Klaar  
  

12.15 uur Deuren open voor voorstelling 2  

12.30 uur Show A, voorstelling 2  

14.00 uur Klaar  

 

15.00 uur Aankomst leerlingen Show B  

16.15 uur Deuren open voor voorstelling 3  

16.30 uur Show B, voorstelling 3  

18.00 uur Klaar  
  

18.45 uur Deuren open voor voorstelling 4  

19.00 uur Show B, voorstelling 4  

20.30 uur Klaar 

 

Zondag 15 mei 2022 

12.00 uur Aankomst leerlingen Show C   

13.15 uur Deuren open voor voorstelling 5  

13.30 uur Show C, voorstelling 5  

15.00 uur Klaar  
  

15.45 uur Deuren open voor voorstelling 6  

16.00 uur Show C, voorstelling 6  

17.30 uur Klaar  

  

 

 



Generale repetitie 

Ook dit jaar houden wij weer een generale repetitie. De generale repetitie is op zaterdag 2 april 2022, 

in WOC Zenderpark, Merkelbachlaan 2, 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 bekijken waar eventueel nog aan gewerkt kan worden. We verwachten dat alle 

leerlingen, m.u.v. de peuters, aanwezig zijn bij de generale repetitie. Aangezien de dansschool voor de 

dansvoorstelling wordt opgesplitst in 3 groepen (show A, B en C), zal dit ook gelden voor de generale 

repetitie. De generale is niet in het definitieve kostuum. Trek dus gewoon danskleding aan. Het is de 

bedoeling dat alle leerlingen alvast hun danskleding aan hebben als zij naar de generale repetitie 

komen. We raden aan om wat drinken en een tussendoortje mee te geven / mee te nemen. 

 

Tijden generale repetitie 

Leerlingen show B: 09.00-11.00 uur 

Leerlingen show A: 11.30-13.30 uur 

Leerlingen show C: 14.00-16.00 uur 

 

We gaan er met z’n allen een gezellige en ook leerzame dag van maken! Kan je écht niet bij de 

generale repetitie aanwezig zijn? Geef dit uiterlijk zondag 20 februari 2022 door via info@dansja.nl 

 

Hulpmoeders 

Deze dag kan niet gerealiseerd worden zonder hulpmoeders. Wij zijn dus nu al op zoek naar zo’n 80 

hulpmoeders die het leuk vinden om deze dagen te helpen, en ja.. dat is veel! Wij zoeken moeders 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. 

Mocht je besluiten om hulpmoeder 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 én 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: 

info@dansja.nl! Wil je in de mail aangeven bij welke show je wilt helpen (show A, show B en/of show C 

en welke voorstelling), graag ook de naam van jouw kind vermelden. Je opgeven voor alle 

shows/voorstellingen is ook mogelijk. Wacht alsjeblieft niet te lang met opgeven, wij krijgen een klein 

beetje de kriebels als deze planning niet rond is vlak voor de voorstelling ;-) Wij zijn trouwens ook heel 

blij als je wilt helpen bij onze groepen vanaf ongeveer 10 jaar. Ieder jaar blijkt opnieuw dat de animo 

om bij de oudere groepen te helpen lager is dan bij de jongere groepen. 

 

Peuters 

Natuurlijk mogen de peuters ook meedoen aan de jaarlijkse eindvoorstelling! De peuters hebben we 

bij 1 voorstelling ingedeeld. Wilt jouw zoon/dochter wél twee voorstellingen dansen? Dat kan en mag, 

dat vinden wij super leuk! Geef dit aan ons door. Wij hebben een verdeling gemaakt. De verdeling vind 

je verderop in dit document. Deze indeling staat redelijk vast. Wij begrijpen dat tijden wellicht niet 

altijd even handig zijn ivm eventuele slaapjes, maar wij weten zeker dat deze kinderen ook gaan 

stralen! De peuters worden op de dag zelf verwacht in de foyer bij het kraampje van de verkoop van 

o.a. DANSJA-kleding. Graag daar wachten totdat de peuters worden opgehaald. De peuters gaan mee 

met de hulpmoeders, wij zorgen voor voldoende en geschikte begeleiding. Wij vragen de ouders niet 

mee te gaan naar de kleedkamer. Wees alsjeblieft op tijd, want wij hebben een strakke planning. Wij 

willen met de peuters namelijk alvast even wennen op het podium voordat de voorstelling begint. De 

peuters hebben al een latere aanvangstijd dan alle andere leerlingen, dit zodat zij minder lang hoeven 

te wachten. De peuters worden niet verwacht tijdens de generale repetitie. Kan jouw peuter niet 

meedoen aan de eindvoorstelling? Geef dit uiterlijk zondag 20 februari 2022 door via info@dansja.nl 

 

 

mailto:info@dansja.nl
mailto:info@dansja.nl


Afmeldingen 

Wij zien dansen als een teamsport en hopen natuurlijk dat alle leerlingen meedoen met hét 

evenement van het jaar! Ook al is dit geen verplichting. De deadline voor het afmelden, zowel voor de 

generale repetitie als voor de eindvoorstelling, is zondag 20 februari 2022. Houdt alsjeblieft rekening 

met deze deadline! Dan kunnen wij hier rekening mee houden met het maken van groepsindelingen, 

de opstellingen en het regelen van de kostuums, enzovoort. Afmeldingen graag via info@dansja.nl 

   

Kaartverkoop 

De kaartverkoop loopt via Theater Aan de Slinger. Via www.aandeslinger.nl kunnen de kaarten vanaf 

maandag 21 februari 2022 om 13.00 uur besteld worden. Er is geen maximum aantal kaarten, dus 

wees er op tijd bij met bestellen. Je betaalt de kaarten direct en ontvangt jouw kaarten per e-mail. De 

kaarten print je uit of toon je bij de kaartcontrole op jouw  telefoon. Je dient eenmalig een account aan 

te maken en betaalt via iDEAL (online bankieren) of Podium Cadeaukaart. De administratiekosten 

bedragen € 0,50 per kaartje met een maximum van € 2,50 per bestelling.  

  

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 € 13,00 per stuk. Er 

zit geen pauze in de voorstelling. Er is geen sprake van een kortingsregeling als jouw zoon/dochter in 

meerdere voorstellingen danst. 

 

Bestellen dvd’s en foto’s eindvoorstelling  

Ook dit jaar worden de voorstellingen weer opgenomen. Dit jaar geen dvd, maar de voorstelling kan 

na afloop online gedownload worden. Ook worden er weer foto’s gemaakt. 

   

Kostuums 

Ook dit jaar wordt er een pasweek gehouden. Deze pasweek is van maandag 4 april  

t/m zaterdag 9 april 2022. De pasweek wordt onder andere gehouden om bijvoorbeeld te voorkomen 

dat 10 leerlingen met een zwarte legging staan en 1 leerling met een zwarte legging met witte strepen. 

Het kledingoverzicht wordt tegen die tijd per mail verzonden en op de website geplaatst. Per groep 

staat genoteerd wat DANSJA verzorgt en wat de leerlingen van thuis moeten meenemen. Wij 

verzoeken jullie om tijdens de pasweek de kleding mee te geven welke de leerlingen zelf mee moeten 

nemen. De finaledans dansen wij in ons laatste kostuum. 

 

Sponsoren 

Net zoals voorgaande jaren werken wij weer graag samen met sponsoren. Dankzij onze sponsoren 

kunnen wij de voorstelling nog grootser aankleden, denk vooral aan kostuums, attributen, 

rekwisieten, eten en drinken, enzovoort. Qua sponsoring zijn er meerdere mogelijkheden. Denk aan 

jouw logo/advertentie vooraf aan de voorstelling gepresenteerd op de beamer, jouw logo in onze 

nieuwsbrief, jouw logo vermeld op onze website en sociale kanalen (Instagram/Facebook) of 

bijvoorbeeld jouw logo in het programmaboekje. Sponsoring is al mogelijk vanaf € 50,00, en voor € 

250,00 ben je al onze gouden sponsor! Prijzen zijn excl. BTW. Ben jij ook geïnteresseerd in de 

mogelijkheden met betrekking tot sponsoring? Bezoek dan onze sponsorpagina 

https://www.dansja.nl/sponsors/ of stuur een mail naar info@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, er zijn verschillende 

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

omliggende parkeergarages. Parkeer jij jouw auto in parkeergarage ‘De Kruitmolen’, dan kan je in het 

theater een uitrijkaart kopen voor € 5,00.  

http://www.aandeslinger.nl/
https://www.dansja.nl/sponsors/


Neem voor meer informatie voor wat betreft de bereikbaarheid een kijkje 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       

 

Zie verderop: peuterplanning + indeling show A, B en C 

 

  

http://www.theateraandeslinger.nl/contact/


 

 

 

 

 

Planning Peuters eindvoorstelling ‘De 10!’ 

 

 

Zaterdag 14 mei 2022 

Show A  

Peuters worden om 9.15 uur verwacht 

Aanvangstijd voorstelling: 10.00 uur 

Zaterdag 14 mei 2022 

Show A  

Peuters worden om 11.45 uur verwacht 

Aanvangstijd voorstelling: 12.30 uur 

1. Estella Klomp 1. Mariel Lambrechts 

2. An-Sofie de Wit 2. Juul Stigter 

3. Jazlynn van Ewijk 3. Lieke van der Ham 

4. Katie Jansen 4. Lynn van der Waal 

5. Lynn van der Waal  

 

 

Zondag 15 mei 2022 

Show C 

Peuters worden om 12.45 verwacht 

Aanvangstijd voorstelling: 13.30 uur 

Zondag 15 mei 2022 

Show C  

Peuters worden om 15.15 uur verwacht 

Aanvangstijd voorstelling: 16.00 uur 

1. Benthe Swanink 1. Liv Gademan 

2. Lili de Jong  2. Philou Eman 

3. Romee Terlingen 3. Tessa van der Panne 

4. Pomm Smit 4. Ingrid Muller 

5. Tessa van den Heuvel 5. Nileyna Kenza Wennekes 

6. Robin van Dockum 6. Vayen Klaassen 

7. Saar Kaspers 7. Anna Hulst 

 8. Pomm Smit 



 

 

 

 

 

 

 

Indeling eindvoorstelling ‘De 10!’ 

Show A, B en C  

 

Show A  
Za 14 mei 10.00 & 12.30 uur 

Show B 
Za 14 mei 16.30 & 19.00 uur 

Show C  
Zo 15 mei 13.30 & 16.00 uur 

Ma 16.15 uur Streetdance gr 3/4 Mandy Ma 17.30 uur Streetdance 7/8 Nathalie Ma 16.30 uur Streetdance gr 5/6 Nathalie 

Di 18.45 uur TTK1 Rosanne Ma 18.30 uur Streetdance/Hiphop 12+ Nathalie Ma 17.15 uur Jumping 6+ Mandy 

Wo 15.15 uur Kleuterballet 4+ Juliet Ma 18.45 uur Zumba+ Mandy Di 17.30 uur TTK2 Rosanne 

Wo 17.00 uur Klassiek 9+ Juliet Di 17.30 uur TTK2 Rosanne Wo 16.00 uur Klassiek 6+ Juliet 

Wo 18.00 uur Spitzen Juliet Di 18.45 uur TTK1 Rosanne Wo 18.00 uur Spitzen Juliet 

Do 17.00 uur Jumping 6+ Mandy Di 20.00 uur Female Dana Do 15.15 uur Kidsdance gr 1/2 Mandy 

Do 17.30 uur RealEnergy Nathalie Wo 18.00 uur Klassiek & Spitzen 12+ Juliet Do 16.00 uur Streetdance gr 3/4/5 Mandy 

Do 18.45 uur TDC Nathalie Do 16.15 uur Voorselectie Nathalie Do 16.15 uur Voorselectie Nathalie 

Do 18.45 uur Modern gr 6/7/8 Rosanne Do 17.30 uur RealEnergy Nathalie Do 17.45 uur Modern 12+ Rosanne 

Vr 15.45 uur Streetdance gr 4/5/6 Tristan Do 20.00 uur Modern/Jazz volw. Rosanne Do 18.45 uur TDC Nathalie 

Za 9.45 uur Kidsdance gr 1/2 Larissa Vr 16.45 uur Streetdance gr 6/7 Tristan Vr 18.45 uur Zumba+ Tristan 

Za 11.45 uur Jumping 5+ Larissa Vr 17.45 uur Urban 11+ Tristan Za 10.30 uur Streetdance gr 3/4 Larissa 

  Vr 19.30 uur Urban 15+  Ismene   

      

 


