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Nieuwsbrief 5: mei 2013
Voor alle leerlingen die zelf hun e-mail ontvangen.
Zorg dat je ouders deze Nieuwsbrief ook lezen, aangezien er ook voor hen belangrijke
informatie in staat. Alle Nieuwsbrieven zijn overigens ook te vinden op onze website.

Aan alle leerlingen en ouders,
Data op de kalender

(data met een * worden verder in deze nieuwsbrief uitgewerkt)

11 mei 2013
17 + 23 mei 2013
01 juni 2013
07 juni 2013
09 juni 2013*
15 juni 2013

18 + 19 juni 2013

Domani “Kyrie” bij de fashionshow van Monique Desar.
Balletexamens.
WAK Week vd Amateur Kunst in de Venlonazaal.
Beroepsexamens in Antwerpen.
Cultuurzondag Ouverture.
Laatste balletlessen.
Alle groepen -behalve 3,4,5 jarigen en Primary- kunnen nog een
keer op ware toneel grootte oefenen bij La Vita Sana in Blerick
van 13.30-16.30u. Hier volgt later nog mail over en de meeste
leerlingen weten hun tijdindeling ook al.
Theater de Maaspoort, voorstelling bij het 35 jarig jubileum
van de studio.
Picnic voor de groepen vanaf Primary.

Vrije dagen
17 mei 2013
20 mei 2013
23 mei 2013

Worden er pas vanaf 18.30u lessen gegeven i.v.m. de examens.
Pinksteren
Gaan alleen de lessen na 19.00u door i.v.m. de examens.

16 juni 2013*

Nieuwe inschrijvingen
De nieuwe inschrijfformulieren liggen vanaf 13 mei 2013 in de kleedkamer en studio.
Tevens zijn dan ook de nieuwe lesroosters klaar.
Programma 9 juni, Ouverture
Omdat 1 week erna onze voorstelling is, zullen wij geen dansen laten zien op 9 juni van de
jubileumvoorstelling in de Maaspoort.
Wel worden Kyrie, Ciara, All That Jazz, Solo Jody, caracteredans grade 2+3 (enkele
leerlingen) ten tonele gebracht.
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Examenvoorbereiding
Leerlingen vanaf grade 3 die examen willen doen zin verplicht 2 lessen in de week te volgen.
Voor grade 3 is dit Interfoundation op dinsdag van 18.30-19.45u.

Jeugdcultuurfonds
Leerlingen die in het nieuwe seizoen gebruik willen maken van een tegemoetkoming van de
kosten door het Jeugdcultuurfonds moeten dit tijdig aanvragen, zodat zij na de vakantie
gelijk kunnen starten met de balletlessen.
Het Jeugdcultuurfonds (JCF) biedt kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar, waarvan de
ouders niet genoeg geld hebben om hun kinderen deel te laten nemen aan cultuur- of
recreatie activiteiten, de kans dit toch te doen.
Het gaat om kinderen en ouders met een minimum inkomen.
Voor onderwijs bij een professionele culturele instelling (zoals onze balletstudio) bedraagt de
maximale bijdrage per kind per jaar € 450,- (inc. Examengeld)
Zie voor verdere informatie: www.jeugdcultuurfonds.nl /e-mail:
consulent.venlo@jeugdcultuurfonds.nl
Eventueel kunt u na besteding van dir bedrag ook examengeld via de geld-terugregeling
krijgen.
Ook kunt u via het Cultuurfonds bij ons balletkleding krijgen. (geen balletschoenen).
Grade 2-3
Helaas is er te weinig animo voor grade 2 in het nieuwe seizoen.
Sommige leerlingen gaan vanaf september van grade 1 naar grade 3, en sommigen doen grade 1
over.
Wel heb ik nog een vraag. Ik (Dorris met assistente Sharon) zou graag van jullie een voorkeur
willen weten, Maandag 16.30-17.30u of woensdag 15.30-17.30u.

Lees verder op pagina 3,4 en 5 voor informatie over onze voorstelling.
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Voorstelling zondag 16 juni 2013

Kraampje
Voor de voorstelling, erna en in de pauze krijgt u de gelegenheid om bij ons kraampje in de
foyer van de Maaspoort diverse balletspulletjes van IDS te kopen tegen zeer lage prijzen.

DVD
Het is niet toegestaan om tijdens de voorstelling zelf video- of foto-opnames te maken.
Het bestelformulier voor de DVD van de voostelling zal als bijlage bij deze nieuwsbrief
worden toegevoegd. De DVD kost € 19,95.

Foto's
Tijdens de generale repetitie en de voorstelling worden er foto's gemaakt door Marco Boots.
Deze zijn na te bestellen. U kriijgt hierover t.z.t. Nader bericht.

Dagindeling
10.45 uur
11.30 uur

12.00
12.50
12.50
14.45
15.00

uur
uur
uur
uur
uur

15.30 uur
17.30 uur
18.00 uur
18.30 uur
21.15 uur
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Hulpouders aanwezig zijn in de Maaspoort, u krijgt dan de instructies
voor de dag en de groep.
Alle leerlingen dienen aanwezig te zijn in de hal van de Maaspoort.
Zij zullen dan door de hulpouders begeleid worden naar hun kleedkamers.
Ouders mogen niet mee naar de kleedkamers.
Aanvang generale repetitie 3-4-5 jarigen.
De 3-4-5 jarigen kunnen weer worden opgehaald.
Aanvang generale repetitie 1e helft, pauze, 2e helft.
Generale afgelopen, behalve voor selectie en gevorderden class.
Leerlingen worden door de ouders opgehaald. Boven in de hal wachten
a.u.b.
Iedereen dient de Maaspoort te verlaten.
Hulpouders dienen weer aanwezig te zijn.
Alle leerlingen dienen weer aanwezig te zijn.
Aanvang voorstelling.
Waarschijnlijk einde voorstelling.
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Programma voor de avond
17.45 uur – 18.00 uur
Binnen komen.
Voor de voorstelling worden leerlingen van de groepen kleuters 34 jaar, kleuters 5 jaar, primary en grade 1 in de hal bij de
garderobe opgevangen en naar de kleedruimten begeleid door hun
juffen en/of hulpouders. De overige leerlingen gaan zelf naar de
kleedruimten.
Ouders gaan dus niet mee naar de artiestenfoyer en
kleedruimten.
18.00 uur – 18.30 uur
Omkleden, klaarmaken voor de voorstelling (haar, make-up enz)
18.30 uur – 21.00 uur
Voorstelling.
Alle leerlingen doen mee aan de grote finale. Het is niet de
bedoeling dat kinderen tussendoor, of in de pauze van de
voorstelling opgehaald worden. Zij blijven dus gedurende de hele
voorstelling beneden bij de kleedkamers, of in de artiestenfoyer.
ca. 21.00 uur
Kleuters 3-4 jaar, kleuters 5 jaar, primary en grade 1 kleden zich
na de voorstelling gelijk om. Zij kunnen dan dus 10 minuten na de
voorstelling in de hal bij de garderobe door hun
ouders/begeleiders opgehaald worden.
Alle andere groepen mogen na de avondvoorstelling gelijk naar hun
ouders enz. Zij kunnen zich later omkleden.
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Willen jullie even letten op het volgende:
In de Maaspoort blijven
 Iedereen blijft tijdens de generale repetitie en voorstelling in de Maaspoort.
Het is niet toegestaan het gebouw zonder toestemming te verlaten.
Leerlingen die toch naar buiten gaan, kunnen bij de voorstelling niet meer meedoen.
 Ook in de pauze van de avondvoorstelling blijven alle leerlingen beneden in de
kleedruimten of in de artiestenfoyer.
Kleding haar en atributen voor groepen
zullen in onze laatste nieuwsbrief van dit seizoen staan, medio juni.
Kleding algemeen
 Voor alle danseressen: geen balletlinten aan de balletschoenen.
 Alle leerlingen hebben met hun leerkracht afgesproken welke (ballet)schoenen ze
dragen en hoe het haar gedaan moet worden.
 Sommige leerlingen nemen de met hun juf afgesproken kleding zelf mee naar de
voorstelling.
 Gebruik alleen deoroller. GEEN DEOSPRAY.
 Alle kleding blijft tussen de generale repetitie en avondvoorstelling in de Maaspoort.
Deze mag niet mee naar huis.
 De kostuums gaan na de voorstelling niet mee naar huis, uitgezonderd de kleding van de
kikkers.
Alle andere kleding gaat namelijk na de voorstelling in zijn geheel naar de balletstudio.
 Iedere groep heeft een doos met kleding of een kledingrek enz. Zorg dat alle kleding
na de voorstelling netjes in de doos zit, of aan het rek hangt. Iedere groep zet bij het
verlaten van de kleedruimte de doos/het rek in de artiestenfoyer.
 Iedere groep zorgt er voor dat het kleedlokaal netjes achter gelaten wordt.
Diversen
 De jonge kinderen worden de gehele middag en avond door vaste hulpouders begeleid.
 De leerlingen krijgen van de balletstudio tijdens de voorstelling iets te drinken en 1 of
2 liga's. De leerlingen mogen voor de generale repetitie en avondvoorstelling zelf ook
iets te drinken en een kleinigheidje om te eten meenemen.
 Tijdens de generale repetitie zitten alle leerlingen in de theaterzaal om de dansen van
andere groepen te kunnen zien.
 Tijdens de voorstelling kunnen de leerlingen via een tv in de artiestenfoyer de
voorstelling bekijken.
 Neem iets mee om tijdens het wachten mee te spelen, bijv. leesboekje, puzzleboekje,
klein spelletje. Doe er wel een naamsticker op. Kleurtjes en kleurplaten zijn aanwezig.

met veel dansgroetjes
Dorris, Demian, Bettina, Vivian en Jody.
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