
 

 

 

Eigen bijdrage 

Nog niet iedereen heeft betaald!  

Graag zo spoedig mogelijk de eigen bijdrage leveren bij één 

van de docenten in een gesloten enveloppe met je naam, 

lesdag en tijd. 

1x les in de week € 5,- 

2x les in de week € 7,50 

3 of meer lessen in de week € 10,- 

 

Hulpmoeders 

Zonder hulp kunnen wij de voorstelling niet mogelijk maken dus ook dit jaar zoeken we hulpmoeders.  

Geef je op bij één van de docenten of mail naar dbchaarlem@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorstelling komt steeds dichterbij en daarom nog een keer de belangrijke data op een rijtje. 

 

Belangrijke data: 

                     

22 april                       Generale repetitie voor alle leerlingen in de studio 

10:00 - 12:00 uur                                Leerlingen voorstelling 1 

13.00 – 15.00 uur                               Leerlingen voorstelling 2 

De peuter, kleuter en hiphop mini boys groepen hoeven niet te komen op deze dag. 

 

22 april                     10.30  – 14.30                                     Kaartverkoop  

 

27 april                   Koningsdag                                            Geen lessen 

28 april                   Lessen gaan wel door 

29 april – 6 mei      Meivakantie                                            Geen lessen 

07 mei – 12 mei     Repetitie rooster (rooster komt t.z.t.) 

 

19 mei – 21 mei     Pinksterweekend                                   Lessen gaan wel door 

  

22 mei                    18:30 – 19:30 uur                                  Bijeenkomst Hulpmoeders 

  

06 juni                     15.00 – 18.00 uur                               Generale Repetitie in Philharmonie 

De peuter, kleuter en hiphop mini boys groepen hoeven niet te komen op deze dag. 

09 juni                         12:00 uur Voorstelling 1 

                                   16.00 uur Voorstelling 2 
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Generale Repetitie: 

22 april wordt heel gezellig druk. Kom daarom al in je danskleding naar de balletschool, zodat je alleen 

maar je jas uit moet doen en je schoenen hoeft te wisselen. Neem ook een grote tas mee met je naam 

erop, zodat je alles in je tas kan opruimen. Zo raken er zo min mogelijk spullen kwijt. Neem genoeg eten 

en vooral drinken mee, want het wordt een leuke maar ook  lange dansdag. 

Ook zijn er wat lekkere tussendoortjes te koop. 

  

Prijslijst lekkere tussendoortjes repetitie: 

Drinken:                                                         Snackje: 

Koffie              € 0.50                                     Suikerwafel      € 1,- 

Thee               € 0.50                                     Chips               € 1,- 

Limonade        € 0.50                                     Zakje snoep    € 1,-                                                                    

 

 

Kaartverkoop: 

Zondag 22 april start 10.30 tot 14.30uur de kaartverkoop in de studio voor de voorstelling. De kaarten 

kosten €19.50 per stuk incl. garderobe en één consumptie. 

Betalen kan alleen met contant geld. 

 
 
Roze onderbroek, zwarte boxershort 
Roze onderbroek: 

Op de voorstelling is de bedoeling dat alle leerlingen onopvallend ondergoed aan hebben. Aangezien het 

voor kinderen bijna onmogelijk is om huidkleurig ondergoed te vinden. Heeft de balletschool licht roze 

onderbroekjes gekocht. 

Zo zien we geen hysterisch gekleurde onderbroeken onder een prachtig kostuum uit komen. En zo 

dragen alle leerlingen hetzelfde dat staat wel zo netjes. 

  

Deze broekjes zijn vanaf 22 april te koop in de studio voor maar €1,-       OP=OP 

  

Zwarte boxershorts: 

Ook hebben de streetdance, tapdance, hiphop leerlingen zwarte boxershorts nodig op de voorstelling. 

Ook deze heeft de balletschool aangeschaft. Zodat we ook weer allemaal hetzelfde dragen. 

  

Zwarte boxershorts zijn vanaf 22 april te koop in de studio voor maar 3,-        OP=OP 

 

Wie danst in welke voorstelling: 
 

Voorstelling 1       12.00 uur                                    Voorstelling 2    16.00 uur         
Streetdance dinsdag 14.45     Streetdance maandag 15.45 

Modern maandag 16.45     Modern donderdag 19.00 

Tap maandag 18.45      Tap maandag 18.45 

Tap donderdag 17.00       Tap donderdag 17.00  

Tap zaterdag 12.15      Tap zaterdag 12.15 

Ballet dinsdag 16.00      Kleuters zaterdag HZW 

Ballet woensdag 15.15     Ballet zaterdag 10.30 

Streetdance donderdag 14.45     Streetdance woensdag 17.00 

Ballet donderdag 16.00     Ballet woensdag 16.00 

Modern 14+       Modern 14+ 

Ballet 14+                                                                                 Ballet 14+ 

Streetdance vrijdag 15.45     Hiphop boys 

Hiphop vrijdag 16.30      Streetdance donderdag 18.00 

Streetdance zaterdag HZW     Streetdance zaterdag 11.30 

Hiphop 14+       Hiphop 14+ 

Ballet Spitzen       Ballet Spitzen 

Peuters zaterdag 9.30      Peuters vrijdag 9.00 

Tap dinsdag 18.00      Hiphop mini boys 



 

Showdance maandag 17.45     Showdance maandag 17.45 

Kleuter woensdag 14.30     Kleuters zaterdag 9.45  

Showteam Fresh      Showteam Fresh 

Showteam Blinq      Showteam Blinq 

Showteam Sparkle      Showteam Sparkle   

  

Heb je vragen? Loop even naar je docent of stuur een e-mail naar dbchaarlem@gmail.com 

 

Met vriendelijke groet, 

Karen, Kirsten, Nancy, Jessie, Wendy en Mariska               

 

  

 

   

 


