
2e informatiebrief eindvoorstelling: Magic Quotes 

Beste danser/ouder(s), 
 
In deze brief staat belangrijke informatie over de eind voorstelling “Magic Quotes”.  Het verzoek 
om deze informatie goed door te lezen.  
 
Alle dansers, met uitzondering van de Kids Swing dansers, dansen zowel om 14:30 uur en om 18:30 
uur de voorstelling op 16 of 23 juni ( afhankelijk welke voorstelling je danst ). De Kids Swing dansers 
dansen of om 14:30 uur of om 18:30 uur op 16 of 23 juni. Alleen de Wedstrijd- en de Demoteams 
dansen alle vier de voorstellingen. 
 
Aanvangstijden eindvoorstelling 2018 “Magic Quotes”: 
Alle dansers moeten bij de voorstelling van zaterdag 16 juni en/of 23 juni om 12:00 uur aanwezig 
zijn. De dansers kunnen zich 2 ½ uur voor aanvang van de eindvoorstelling melden bij de vooringang 
(Foyer) van het Schaffelaartheater. De Kids Swing dansers melden zich 1 uur voor de voorstelling bij 
de artiesteningang, dit is aan de achterzijde van het Schaffelaartheater. (voor de Kids Swing dus om 
13:30 uur of 17:30 uur). De dansers worden opgevangen door de docenten en vrijwilligers. 
 
Na afloop van de voorstelling: 
Elke voorstelling duurt ongeveer ruim 2 uur en daarna kunnen de dansers opgehaald worden. Alle 
ouders van de leeftijd groepen t/m 8 jaar willen wij vragen na de slotdans in de zaal te blijven 
wachten. Wij kleden jouw zoon/dochter op het podium om zodat ze gelijk met jou mee naar huis 
kunnen. Alle andere groepen komen zelf naar de foyer. Wij verwachten zo dat het ophalen van de 
kinderen rustiger en overzichtelijker verloopt. 
 
Kaarten bestellen: 
Op zondag 15 april is de kaartverkoop gestart. De kaarten kunnen online besteld worden via 
www.schaffelaartheater.nl. Wees er snel bij want vol=vol 
 
De Generale Repetitie: 
Alle groepen hebben op vrijdag 15 juni de generale repetitie in het Schaffelaartheater. Zie hieronder 
de indeling. De Kids Swing groepen hebben GEEN Generale Repetitie, dit doen wij op de dag van de 
voorstelling. 
 
Kleding, haar & makeup: 
Alle dansers moeten zelf thuis (voor de voorstelling) foundation en mascara op doen.  Overige make-
up, haar en kleding verzorgen wij.  
 
Entertainment dansers tijdens de eindvoorstelling: 
Tijdens de hele voorstelling blijven alle dansers in de kleine theaterzaal. In deze zaal kunnen de 
dansers de voorstelling live volgen via een beamer. Daarnaast zijn er spelletjes aanwezig en krijgt 
iedereen een hapje en drankje. Ook zal er voor entertainment gezorgd worden. Alle dansers, met 
uitzondering van de Kids Swing, moeten zelf ook eten en drinken meenemen voor de hele dag. 
Tussen de voorstellingen hebben wij voor de dansers broodjes knakworst. Mocht jouw zoon of 
dochter dit niet lusten, geef dan wat extra’s mee. 
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Make-up / kleding / Overig: 

1. Om te voorkomen dat er spullen/kleding van dansers zoek raken, verzoeken wij iedere ouder 
hun zoon/dochter een tas mee te geven voorzien van naam. Deze tas wordt gebruikt om de 
eigen kleding en schoenen in op te bergen en mag niet te klein zijn. 

2. Alle dansers moeten zelf thuis (voor de voorstelling) foundation op doen. Neem ook voor de 
zekerheid je eigen foundation mee. Overige make-up (nagellak) mag je niet op hebben. 

3. Wij verzoeken alle leerlingen zelf eten en drinken mee te nemen. Wel hebben wij voor 
iedereen een tussendoortje. 

4. Zorg ervoor dat je geen sieraden/piercings draagt. 

5. Neem zelf een goede haar elastiekjes mee. 

6. Neem geen waardevolle spullen mee (eigen risico) 

Voorstelling: 

1. Na de dans gaat iedereen links het podium af 

2. De slotdans staat op de DSI site en het is de bedoeling dat je huppelend of rennend voor de 
slotdans op komt. 

3. Alle dansers mogen tussendoor NIET weg !!! 

4. Er zal tussen de voorstellingen voor eten gezorgd worden, dus het is NIET de bedoeling dat er 
tussendoor bijv. patat, snacks etc. wordt gehaald. 

5. Het is voor de dansers en vrijwilligers niet toegestaan tijdens de voorstelling de zaal via het 
balkon te betreden. Gebleken is dat dit erg storend is en afleidt. 

Ouders: 

1. De zaal gaat 15 minuten voor aanvang van de voorstelling open voor het publiek. 

2. Het is niet mogelijk om jouw zoon/dochter tijdens de voorstelling op te halen en/of op 
schoot nemen i.v.m. de slotdans waar iedereen aan mee doet. 

** Op 15, 16 en 23 juni komen alle reguliere lessen te vervallen. Wij zijn vanaf maandag 2 juli 
gesloten i.v.m. de zomervakantie. De lessen starten weer vanaf maandag 3 september. 


