
 Eerste infobrief eindvoorstelling 2019 

Eerste infobrief eindvoorstelling 2019 
 
Beste dansers en ouder(s), 

Onze jaarlijkse eindvoorstelling komt steeds dichterbij. Ook dit jaar zullen wij vier voorstellingen 
verzorgen. De voorstellingen vinden plaats in het Schaffelaartheater te Barneveld. Het thema van dit 
jaar is IMOVIE NIGHT. 

BELANGRIJK!! 

Ter voorbereiding voor de eindvoorstelling hebben wij een aantal gegevens van jou nodig. Via 
www.dancestudio-imove.nl/inschrijfformulier-eindvoorstelling moeten alle dansers zich aan- of 
afmelden voor de voorstellingen. Op deze pagina vind je een vragenlijst waar wij jou willen vragen de 
vragenlijst zo snel mogelijk in te vullen zodat wij verder kunnen met de voorbereidingen. Elke danser 
kan zich aan- of afmelden tot maandag 18 maart. 

Datums 

Hieronder staan de belangrijke datums om vrij te houden in je agenda. 

Generale repetitie: Zaterdagochtend en middag: 15 juni vanaf 09:30 uur in Ede (Wulplaan 9). 

Voorstelling 1: Vrijdagavond 21 juni 2019 om 18:30 uur. Om 16:30 uur aanwezig. 

Voorstelling 2: Zaterdagochtend 22 juni 2019 om 11:00 uur. Om 09.30 uur aanwezig. 

Voorstelling 3: Zaterdagmiddag 22 juni 2019 om 15:30 uur. Om 14:00 uur aanwezig. 

Voorstelling 4: Zaterdagavond 22 juni 2019 om 19:00 uur. (leerlingen blijven) 

Alleen de Peuters en de Kids Swing groepen mogen later aanwezig zijn. Graag een uur voor de 
voorstelling bij de achteringang. Alle overige dansers mogen zich melden bij de vooringang van het 
Schaffelaartheater. 

Let op! alle groepen, behalve de Wedstrijdteams, dansen twee voorstellingen. Het is de bedoeling 
dat een danser (behalve de Peuters en Kids Swing dansers) beide voorstellingen danst. Het is te lastig 
om een dans te maken met dansers die de ene voorstelling wel meedoen en met de andere niet. 

De generale repetitie zaterdag 15 juni (Let op! in Ede) 

De generale repetitie vindt plaats op zaterdag 15 juni vanaf 09:30 uur in Ede. Het adres is Wulplaan 9 
in Ede. Dit is voor alle groepen bedoeld. Degene die dansen in voorstelling 1 en 2 hebben in de 
ochtend de generale en de dansers die dansen in voorstelling 3 en 4 dansen in de middag. De 
indeling van de generale zal spoedig na de inschrijving bekend worden gemaakt.  

Kaarten bestellen 

De kaartverkoop verloopt via het Schaffelaartheater en vanaf zondag 14 april om 10.00 uur kun je 
online kaarten reserveren via hun website www.schaffelaartheater.nl. 

Vorig jaar is gebleken dat de kaarten snel verkocht werden. Vol=Vol (als je vroeg bestelt heb je kans 
op mooie zitplaatsen). 
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Let op! Als je vragen hebt over het kaartverkoop bel (0342 - 842 848) of mail dan het 
Schaffelaartheater (kassa@schaffelaartheater.nl). Teveel bestelde kaarten worden niet terug 
genomen!. 

TIP! Wil jij echt als eerste kaarten bestellen? Wordt dan sponsor! Daarmee krijg je voordat de 
kaartverkoop start, de mogelijkheid om kaarten te bestellen. 

Vrijwilligers 

Om ervoor te zorgen dat de eindvoorstelling weer een spektakel en succesvol wordt, hebben wij 
jouw hulp hard nodig!! Naast vrijwilligerstaken als haar/make-up, EHBO en naaimoeders hebben wij 
nog veel meer vrijwilligers nodig. De organisatie achter de schermen is net zo belangrijk als alles wat 
op het toneel te zien zal zijn. De vrijwilligers zullen in verschillende teams ingedeeld worden. 

Voorafgaand aan de eindvoorstelling hebben wij veel naaimoeders nodig om kostuums te maken, te 
vermaken etc. Ook tijdens de voorstelling zijn er veel vrijwilligers nodig; achter de coulisse, 
backstage, voor de catering, begeleiders voor de groepen jonger dan 18 jaar, een animatieteam om 
de jongere kinderen tijdens de voorstelling te vermaken etc. Het evenemententeam zou het 
ontzettend fijn vinden als jij als vrijwilliger mee wilt helpen met de eindvoorstellingen! 

Sponsors 

Naast vrijwilligers zijn ook sponsors ontzettend welkom om de eindvoorstellingen te steunen. Jouw 
sponsorbijdrage als bedrijf of als particulier is ontzettend belangrijk om de eindvoorstelling tot een 
succes te maken. Wij rekenen bij deelname van de dansers geen extra kosten voor kostuums etc. Om 
ervoor te zorgen dat wij ook dit jaar weer alle dansers in mooie kostuums kunnen steken kunnen wij 
jouw bijdrage zeer goed gebruiken. 

Daar staat natuurlijk iets tegen over. Afhankelijk van welk sponsorpakket jij kiest, promoten wij jouw 
bedrijf op diverse manieren. Denk aan jouw logo op het grote doek bij elke voorstelling. En-/of jouw 
logo op diverse promotiemateriaal (posters, programmaboekjes, Digitale opname, website, social 
media etc.). Sponsoring levert jou naamsbekendheid, publiciteit en een positieve uitstraling naar de 
inwoners van regio Ede en Barneveld op. Er komen ruim 2000+ mensen naar de voorstellingen kijken 
en er doen ongeveer 350 dansers elke voorstelling mee. Daarnaast krijg je voorrang op het 
kaartverkoop en mag je als eerste kaarten reserveren. 

Wil jij je aanmelden als sponsor? Of ken jij iemand in jouw kenniskring die graag wilt sponsoren? 
Geef je dan op als sponsor! Bij aanmelding ontvang je van ons een overzicht van alle 
sponsorpakketten. Iedereen die aan de voorstellingen meewerkt zal dat enorm waarderen! 

Handige linkjes 

Voorlopige indeling: www.dancestudio-imove.nl/wp-content/uploads/2019/03/Dance-studio-imove-
Eindvoorstelling-2019-Definitieve-dagindeling.pdf 

Inschrijfformulier: www.dancestudio-imove.nl/inschrijfformulier-eindvoorstelling 

Informatiepagina IMOVIE NIGHT: www.dancestudio-imove.nl/eindvoorstellingen/eindvoorstelling-
2019 


