Theatershow Dream Dance (21 t/m 23 juni 2019)
Beste leerlingen en ouders,
We gaan het jubileumseizoen afsluiten met 4 grote theatershows in theater de Lievekamp in Oss. Hier
gaan we weer een heel mooi spektakel van maken compleet met kostuums, decors, licht en natuurlijk
prachtige choreografieën! Deze week vertellen we de groepen meer over het verhaal en welke rol zij
daarin gaan dansen.

Deelname theatershows
Iedereen heeft de keuze om deel te nemen aan deze mooi ervaring! Je kan tot de kerstvakantie afmelden
als je niet wilt deelnemen. Alle leden zijn even belangrijk in de choreografie en samen maken we er een
prachtige theatershow van! Alle leden krijgen een eigen kostuum dat helemaal op maat wordt gemaakt.
Last minute afmelden wordt dan ook niet gewaardeerd!

Indeling groepen
Gezien de grootte van de dansschool wordt deze in twee delen gesplitst. De ene helft danst op zaterdag en
de andere helft op zondag. De groepen van 3 t/m 9 jaar en de volwassenen dansen 1 show op zaterdag of
zondag. (De verdeling van de groepen over de vier shows vind je op de achterzijde van deze brief.)
Het is altijd een enorme puzzel om leden die meerdere lessen volgen of meerdere leden uit een gezin in
dezelfde show te plaatsen. We hebben onze uiterste best gedaan maar het is helaas niet gelukt om dit
voor iedereen te doen. Geldt dit voor jou? Dan ontvang je twee vrijkaarten voor één van de shows. Gelieve
dan even te mailen naar info@dreamdance.nl

Belangrijke datums
Na de kerstvakantie starten we met repeteren voor de theatershows. De kleuterdans en kinderdans/ballet
groepen starten in februari. Zorg dat je zo min mogelijk lessen mist.
Zaterdag 17 november auditie hoofdrollen (zie website > “Nieuws” voor alle info)
Zaterdag 25 mei grote doorloop alle groepen (m.u.v. kleuterdans/kinderdans/kinderballet) in de
theaterzaal van Perron-3 (tijden volgen).
Zondag 2 juni Voor de kleuterdans en kinderdans/ballet is er een speciale oefenochtend in theater
de Lievekamp van 10.00u-12.00u (indeling groepen volgt).
Vrijdagavond 21 juni* Generale repetitie groepen zaterdag shows (tijden volgen)
Zaterdagochtend 22 juni* Generale repetitie groepen zondag shows (tijden volgen)
Zaterdag 22 juni theatershow 1 aanvang 12.30u en theatershow 2 aanvang 16.00u
Zondag 23 juni theatershow 1 aanvang 11.30u en theatershow 2 aanvang 15.00u
*De kleuterdans en kinderdans/kinderballetgroepen hebben GEEN generale repetitie in het voorstellingsweekend (zij hebben de
oefenochtend op 2 juni).

Kaartverkoop
Voor de theatershows worden kaarten verkocht. Hiermee worden de kosten van de theatershows betaald.
In een theatershow pakken we vele malen groter uit dan bij een demoweek waarin slechts enkele
demonstraties worden gegeven!
Meer informatie over de kaartverkoop (prijs, start verkoop etc.) volgt na de kerstvakantie.

Foto- en filmopnames
Tijdens de theatershows worden er professionele foto- en filmopnames gemaakt door Dream Dance (voor
en achter de schermen). Deze zijn GRATIS beschikbaar voor deelnemers.

Indeling groepen theatershows
De groepen zijn aangeduid met de reguliere lesdag, starttijd van de les en de dansstijl.
Kijk goed bij welke show(s) je allemaal bent ingedeeld.

Þ Zaterdag 22 juni show 1 (de aanvang voor het publiek is 12.30u)
Maandag 16.15u Kinderdans Empel, maandag 15.30u Kleuterdans Empel, maandag 17.00u streetjazz
Empel, maandag 20.15 Streetjazz, maandag 21.15u Moderne dans, dinsdag 16.45 Boys only, donderdag
20.45 Jazzdance, zaterdag 11.00u Kinderdans, zaterdag 11.45u Streetjazz (Fabienne).

Þ Zaterdag 22 juni show 2 (de aanvang voor het publiek is 16.00u)
Maandag 15.30 hiphop, woensdag 14.45 kinderdans, woensdag 15.30 kinderballet, woensdag 14.45
kleuterdans, woensdag 16.15 klassiek ballet, dinsdag 17.45 klassiek ballet, woensdag 15.30 streetjazz,
donderdag 19.45 musicaljazz, donderdag 20.45 jazz fit, donderdag 19.45 moderne dans.

Þ Zaterdag 22 juni show 1 en 2:
Maandag 17.45u selectie, maandag 16.45 streetjazz, maandag 18.00 streetjazz Empel, dinsdag 17.45
selectie, woensdag 16.30 streetjazz, woensdag 17.30 klassiek ballet, woensdag 17.30 streetjazz, woensdag
19.45 moderne dans, woensdag 19.00 moderne dans, woensdag 18.45 streetjazz, dinsdag 16.00 streetjazz
Empel, donderdag 18.30 klassiek ballet en spitzen, vrijdag 18.30 hiphop, vrijdag 17.30 streetjazz, vrijdag
19.15 streetjazz, zaterdag 11.45 streetjazz (Hannah).

Þ Zondag 23 juni show 1 (de aanvang voor het publiek is 11.30u)
Zaterdag 9.30 kinderdans, zaterdag 10.15 kinderdans, zaterdag 10.15 kleuterdans, dinsdag 16.45
streetjazz, woensdag 17.00 klassiek ballet Empel, woensdag 18.00 streetjazz Empel, woensdag 20.00u
moderne dans, woensdag 21.00 jazz fit, dinsdag 20.45 jazzdance.

Þ Zondag 23 juni show 2 (de aanvang voor het publiek is 15.00u)
Vrijdag 14.45 kleuterdans, vrijdag 15.30 kinderballet, zaterdag 9.30 kleuterdans, vrijdag 14.30 klassiek
ballet, vrijdag 15.30 streetjazz, vrijdag 17.15 hiphop, dinsdag 20.45 moderne dans, dinsdag 19.45
streetjazz, vrijdag 20.15 klassiek ballet.

Þ Zondag 23 juni show 1 en 2:
Maandag 19.15 streetjazz Empel, dinsdag 17.00 streetjazz Empel, dinsdag 18.45 streetjazz, dinsdag 18.45
moderne dans, woensdag 18.30 selectie, donderdag 16.45 streetjazz, vrijdag 16.15 klassiek ballet, vrijdag
19.30 hiphop, donderdag 16.30 moderne dans, donderdag 17.30 boys only, vrijdag 18.15 streetjazz,
maandag 19.00 klassiek ballet en spitzen, donderdag 18.45 streetjazz, donderdag 17.45 moderne dans,
vrijdag 16.30 streetjazz.

Misschien heb je nog nooit een theatershow bij ons meegemaakt en weet je nog niet precies wat het
inhoud. We begrijpen dat het veel informatie is die op je afkomt. De komende maanden wordt het
allemaal duidelijk! Bij vragen neem gerust contact op.
Groetjes,
Daphne en het docententeam

