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Dansvoorstelling zondag 3 juli 2022 

"Het Dansmeisje met de zwavelstokjes" 
In de vorige Dansnieuwtjes hebben jullie al wat 

kunnen lezen over de voorstelling waar al onze 

dansleerlingen van jong tot oud aan mee doen.  

De datum en tijden van de voorstellingen 

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 laat aanwezig 

Uiteraard moet er voor we van start kunnen gaan 

met de eerst voorstelling van 13:30 uur nog een 

hoop gebeuren. Kostuums aan, haren kappen, naar de 

grime en de complete doorloop doen van de 

voorstelling. Om die reden is het belangrijk dat 

iedereen er op het tijdstip is dat voor jouw groep is 

aangegeven. Het is vaak een gezellige boel achter de 

schermen waarin de leerlingen zich heerlijk 

voorbereiden op datgene wat het allerleukst is en 

dat is het optreden. Hier en daar zijn er af en toe 

wat minuutjes over waarin kinderen vaak heerlijk 

spelletjes spelen met elkaar, wat kleuren, knutselen, 

even een lekker snoepje pakken en in de zaal naar 

elkaars dansen kunnen kijken tijdens de doorloop. 

Vervelen doen ze zich geen moment.  

Praktische zaken hieromtrent volgen in de laatste 

Dansnieuwtjes over de voorstelling welke je in de 2e 

helft van juni kunt verwachten.  

Lees in het schema hieronder hoe laat jij er precies 

moet zijn:   

 9:15 aanwezig alle leerlingen van de maandag tot      

 en met de vrijdaglessen 

10:15  aanwezig de leerlingen van klassiek ballet 

 zaterdag van 10:00 tot 11:00 uur en van de 

 les mini Hiphop op zaterdag van 12:00 - 

 12:45 uur. 

12:15 aanwezig de leerlingen van het kleuterballet 

 van zaterdag 9:00 - 9:45 uur.  

15:15 aanwezig de leerlingen van het peuterballet 

 van zaterdag 11:15 - 11:45 uur.  

 

De leerlingen van het kleuterballet van zaterdag 

9:00 - 9:45 uur doen alleen aan Voorstelling 1 mee. 

Na de voorstelling gaan ze eerst mee naar de 

kleedkamers om weer om te kleden en daarna zullen 

ze naar de foyer gebracht worden. In de volgende 

Dansnieuwtjes lees je er meer over.  

 

De leerlingen van het peuterballet van zaterdag 

11:15 - 11:45 uur doen alleen aan Voorstelling 2 mee. 

Na de voorstelling gaan ze eerst mee naar de 

kleedkamers om weer om te kleden en daarna zullen 

ze naar de foyer gebracht worden. In de volgende 

Dansnieuwtjes lees je er meer over.  

 

Generale repetitie op zaterdagochtend 2 

juli 
We moesten even geduld hebben in verband met 

extra in te plannen voorstellingen die allemaal 

ingehaald moeten worden maar inmiddels is het 

duidelijk dat het gaat lukken. 

WE KUNNEN OP ZATERDAGOCHTEND 2 JULI IN 

HET THEATER terecht voor de generale repetitie. 

Een spannend en belangrijk moment omdat we dan 

voor het eerst de voorstelling zien in volgorde en 

voelen of het allemaal klopt. En voor de leerlingen 
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heel belangrijk om te voelen hoe het is om de dans 

op het grote podium te dansen. Deze is zonder 

kostuums en vooral gericht op het ervaren en de 

techniek. Hierin hebben we nog de kans sommige 

dansen meerdere keren te doen.  

BELANGRIJK DUS OM OOK DIE DATUM IN JE 

AGENDA TE PLAATSEN. ZORG DAT JE ERBIJ 

BENT.  

Tijdschema generale repetitie op zaterdag 

Zaterdag 2 juli 9.00 - 13.00 uur houden we onze 

generale repetitie in theater de Leest te Waalwijk.  

Aan alle leerlingen (m.u.v. de leerlingen van het 

peuter- en kleuterballet) de vraag of jullie ook echt 

om 9.00 uur aanwezig kunnen zijn in het theater, 

want we hebben alle tijd nodig. Je kunt gewoon in je 

danskleding komen, want tijdens de generale worden 

alleen de snelle verkleedpartijen met kostuums  

geoefend.  

Voor de leerlingen van Peuter- en Kleuterballet: 

De leerlingen van het peuter- en kleuterballet 

moeten om 11:45 uur aanwezig zijn in het theater.  

We zijn dan al ruimschoots begonnen met de 

generale en komen richting het dansnummer van de 

allerjongsten en zij kunnen daarna meteen de finale 

oefenen. Rond 12:45 uur zijn de peuters en kleuters 

klaar en kunnen zij weer mee naar huis. De ouders 

die zich niet hebben opgegeven om te helpen kunnen 

in de foyer wachten of even naar het winkelcentrum 

gaan wat vlakbij het theater is. Tijdens de generale 

kan er niet gekeken worden in de zaal. 

 

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. 

 

HULP tijdens 2 en 3 juli  

We kunnen nog best een hoop HULP 

gebruiken!!! Dus twijfel niet en geef je 

op. Het is echt een speciale ervaring!  
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. Als 

je op 3 juli komt helpen en je bent in de gelegenheid 

dan is het ook handig om er op de 2e juli in de 

ochtend bij te zijn tijdens de generale repetitie.  

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 zo snel mogelijk zodat we een 

overzicht hebben op wie we allemaal kunnen rekenen 

en wat we nog missen aan hulp. 

 

Als je ouder bent van een peuter of kleuter 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 met je. 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. 

 

ZomerDANSkamp 
Je kunt je nog opgeven voor het zomerDANSkamp 

in de eerste week van de zomervakantie vanaf 24 

juli. Nieuwsgierig geworden, lees de andere bijlage 

in deze mail.  

 

Tot de volgende Dansnieuwtjes met meer 

voorstellingsnieuws. 

Met vriendelijke groet, 

Yvonne Kerstens en het hele docententeam. 
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