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1e informatiebrief voorstelling 28 mei
Ja jullie lezen het goed! Helaas alleen een voorstelling op 28 mei. Ik heb jammergenoeg geen
akkoord gekregen van de gemeente Heemstede om dit evenement voor de ouderen te kunnen
organiseren.
Des al niettemin zijn al veel aanvragen voor een DBC on tour dus als de ouderen niet naar ons
kunnen komen dan komen wij gewoon weer naar hun toe. Dit zal na de voorstelling
plaatsvinden ergens in juni. Maar daarover later meer.
28 mei gaat DBC het dak van de Stadschouwburg er af knallen met de voorstelling 'Het
magische huis'.
Alle leerlingen doen hier aan mee. Van onze kleine peutertjes tot aan de getrainde showteams!
Het wordt een groot feest voor alle leerlingen en natuurlijk ook voor het publiek in de zaal. Neem
zoveel mogelijk mensen mee. Want onze leerling verdienen een mega hard applaus voor hun
lange wachten en hun harde werken.

1e generale repetitie in de gymzaal aan de Richard
Holkade op zondag 24 april.
Alle leerlingen behoren hierbij aanwezig te zijn.
Behalve de kleuters en de peuters van de
zaterdagochtend!
De repetitie is van 11.00 tot 15.00 en daarin houden we gezellig met z'n allen even pauze.
Dus geef een broodje met wat lekkers mee met genoeg drinken
Eigen bijdrage:
Aan alle leerlingen wordt een eigen bijdrage gevraagd
Deze mag op 24 april in de gymzaal betaald worden aan de hulpmoeders Maaike en Marit.
Graag contant in gesloten envelop met naam en les erop.
1x les = 5,2x les = 10,3x les of meer = 15,De peuters en kleuters mogen dit zaterdag 23 april aan juf Amber of juf Mariska geven.

Op zondag 24 april start ook de kaartverkoop voor onze voorstelling. Dit gaat dit jaar via het
theater zelf niet meer via DBC.
Via de website www.theater-haarlem.nl zijn er vanaf 24 april kaarten te koop.

Zaterdag 28 mei is het dan zover! Dan gaan alle leerlingen stralen op het podium van de
stadsschouwburg in Haarlem.
Hieronder de tijden van deze zaterdag:
(kunnen hier en daar nogg wat afwijken)
9.00 Alle leerlingen binnenkomen (behalve peuters en de kleuters)
9.30 - 12.30 Generale repetitie in kostuum (dit om ook de haast verkledingen te oefenen voor de
leerlingen maar ook voor de hulpmoeders)
Na de generale repetitie is er pauze en gaan alle kinderen in de make up.
13.00 komen de peuters en de kleuters. Ook zij mogen dan ook nog oefenen op het podium.
14.30 Start de voorstelling
16.45 Einde voorstelling

Hulpmoeders gezocht!
Zonder hulpmoeders backstage gaat de voorstelling niet lukken!
Dus graag vragen we jullie hulp!
Wie zouden er backstage willen helpen? Dat betekend de hele
dag aanwezig zijn. En je ziet natuurlijk je eigen kind dansen maar
dan vanuit de coulisse.
Aanmelden kan bij Mariska graag via whatsapp 0610841344
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u dbchaarlem@gmail.com toe aan uw adresboek.

