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Dansvoorstelling zondag 3 juli 2022
"Het Dansmeisje met de zwavelstokjes"
In de laatste Dansnieuwtjes hebben jullie er al over
kunnen lezen: onze dansvoorstelling. Eindelijk na 3
jaar kunnen we weer optreden. Wat hebben we daar
naar uitgekeken. En wel op zondag 3 juli 2022 in
Theater De Leest te Waalwijk.
Omdat het aan het begin van het schooljaar nog
allemaal spannend was of het zou kunnen en het nog
best heel spannend was of we nog een geschikte
datum konden vinden voor onze voorstelling in de
roosters van de theaters, die op dit moment erg vol
gepland zijn, zijn we pas laat met de
voorbereidingen kunnen starten. Vandaar dat de
eerste echte uitgebreide informatie ook pas nu
komt. Maar OOOO, wat zijn we blij dat het kan.
Inmiddels is het verhaal bedacht en uitgewerkt, is
de volgorde bepaald, zijn de muziekstukken
uitgekozen en zijn al hele stukken van de
choreografieën gemaakt.
In de lessen zijn jullie inmiddels gestart met het
instuderen van de dansen.
Het verhaal van de voorstelling is gebaseerd op het
sprookje “Het meisje met de Zwavelstokjes”. In het

echte sprookje loopt het verhaal wat slecht af en is
het wat verdrietig. Dat is in onze voorstelling
anders maar ook ons meisje wil zich in de kou af en
toe wat warmen aan de zwavelstokjes. Terwijl ze
deze eigenlijk moet verkopen om wat geld te
verdienen voor haar familie. Als ze de zwavelstokjes
dan aansteekt, ziet ze mooie beelden waar ze even
van kan genieten en zich kan onttrekken aan de
dagelijkse kou, honger en armoede.

Wie, wat, waar en hoe?
Wie
De voorstelling is voor alle dansleerlingen van alle
leeftijden. Dus ook de dansertjes van het peuteren kleuterballet doen mee. Wie wil die mooie kleine
dansertjes nou niet zien schitteren?
Wat
Op zondag 3 juli geven we 2 voorstellingen. De
aanvangstijden van de voorstellingen zijn als volgt:
Voorstelling 1 zondag 3 juli 13:30 uur.
Voorstelling 2 zondag 3 juli 16:30 uur.
Waar
De voorstellingen worden gehouden in Theater de
Leest, Vredesplein 12 in Waalwijk.
Hoe
Met uitzondering van de leerlingen van het peuteren kleuterballet wordt in principe iedereen
verwacht vanaf 9:15 uur. De tijd tot 13:30 hebben
we hard nodig voor alle voorbereidingen zoals
kappen, schminken, kleden, generale repetitie
enzovoort. Na de 2e voorstelling, die ongeveer rond
18.30 uur afgelopen zal zijn kan iedereen weer naar
huis.
KLEUTERBALLET
De leerlingen van het kleuterballet (zaterdagles
9:00) doen alleen mee aan voorstelling 1. Zij worden
dan rond 12:00 uur in het theater verwacht.
PEUTERBALLET
De leerlingen van het peuterballet (zaterdagles van
11:15 uur) doen alleen mee aan voorstelling 2. Zij
worden zo rond 15:00 uur verwacht.

Kaartverkoop online www.deleest.nl
Deze keer vindt de kaartverkoop online plaats.
Kaarten kunnen vanaf vrijdag 13 mei rechtstreeks
via de ticketservice van theater De Leest besteld
worden. Klik op het tabblad theater en scroll naar
de Dansvoorstelling “Het meisje met de
Zwavelstokjes” van Balletschool Margôt Bierens. Je
kunt zelf je plaatsen kiezen bij het reserveren. De
kaarten kosten € 14,50 inclusief ticketkosten. (Bij
een bestelling van meer dan 5 kaarten vervallen
vanaf de 6e kaart de ticketkosten en zal een kaartje
€ 13,60 kosten.)
Vergeet ze niet te kopen, want het zou zonde zijn
als je deze mooie dansvoorstelling moet missen. En
voor de dansers is het natuurlijk het mooiste als de
zaal vol zit met publiek wat naar hen komt kijken.
Als er nog kaarten beschikbaar zijn op de dag zelf
kunnen er aan de balie van het theater nog kaarten
gekocht worden.
Voor kijkers van leerlingen van het peuter- en
kleuterballet: let dus goed op dat je voor de juiste
voorstelling de kaarten koopt.
Generale repetitie
Op dit moment hebben we nog GEEN DATUM voor
een voorafgaande generale repetitie. Het is ook nog
niet helemaal zeker of dat op deze korte termijn
nog gaat lukken. Mocht daar iets over bekend zijn
dan communiceren we dat uiteraard zo snel als
mogelijk. In elk geval hebben we in het theater op
de dag zelf een generale repetitie.
HULP tijdens de voorstellingsdag
Lijkt het je leuk om dit alles van dichtbij achter de
schermen mee te maken, geef je dan op als hulp. Er
hangt altijd een gezellige en bijzondere sfeer, dus
reden genoeg om daar bij te zijn! We hopen weer op
veel hulp te mogen rekenen, want zoals met al dit
soort evenementen, is het onmogelijk om dit te
organiseren zonder hulp. Op het bijgevoegde
formulier kun je zien wat je allemaal kunt doen.
Hoe geef je jezelf op als hulp?: Door het
bijgevoegde formulier in te vullen en in te leveren
op de balletschool of terug te mailen naar
info@balletschoolmargotbierens.nl
Doe dit bij voorkeur voor 21 mei.
Als je ouder bent van een peuter of kleuter bent en
je wilt helpen, let er dan op dat je daarvoor het
goede formulier gebruikt. Het is pagina 2 in de
bijlage " Opgaveformulier hulp".
Geef aan wat je het liefst wilt doen. We proberen
ieder altijd zoveel mogelijk in te delen bij datgene

wat je hebt aangegeven. Lukt dat niet dan
overleggen we. Verder is het handig om aan te geven
naar welke voorstelling je wilt gaan kijken in
verband met het maken van de roosters.
Als de hulproosters redelijk ver klaar zijn, ontvang
je van ons een bevestigingsbrief van de functie
waarvoor je ingeroosterd bent en wat de functie
inhoudt zodat je precies weet wat er van je
verwacht wordt.
Vergeet niet om ook voor jezelf, als je je opgeeft
als hulp, een kaartje te kopen voor de voorstelling.
Schoenen
Handig om alvast te weten: Alle leerlingen van het
peuterballet, het kleuterballet en klassiek ballet
dragen tijdens de voorstelling hun rose leren
balletschoenen. Voor de leerlingen van de jazzlessen
zullen dit de zwarte leren balletschoentjes zijn
(tenzij anders afgesproken). Voor de leerlingen van
de hiphoplessen (ook minihiphop) is het altijd de
afspraak dat zijn zwarte schoenen dragen. Dit
mogen gewoon simpele gympjes zijn, als ze maar
helemaal zwart zijn.
Volgende Dansnieuwtjes
Begin juni komt er nog een laatste Dansnieuwtjes
over de voorstelling waarin alle gedetailleerde
informatie over de dag gegeven wordt.
Aan alle leerlingen nog veel succes en plezier
gewenst met het oefenen van je dans(en)!
Wij hebben er al veel zin in.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Kerstens en het hele docententeam.

