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“Back to School” 
       Laatste nieuwsbrief voorstelling  

Hallo allemaal, 

Nog een week en dan staan we op de planken met onze voorstelling “Back to school“. Wij 

hopen dat jullie er allemaal zin in hebben. Om te zorgen dat alles goed verloopt op het toneel 

maar ook achter de schermen willen wij iedereen vragen om deze brief goed te lezen!!  

Repetities 

Op maandag 7 december en vrijdag 11 december a.s. zijn de laatste repetities in de 

schouwburg. Het tijdschema kunnen jullie terug vinden op onze site. Zorg dat je op tijd 

aanwezig bent. Iedereen moet 10 minuten van te voren klaarstaan in danskleding!                 

Op 7 december ben je na 10 minuten klaar.   

Op 11 december a.s. oefenen we ook de opening.  De volgende groepen moeten dan ook om 

15.50 uur aanwezig zijn. Cherry, Pink, 11715BK,11815BK, 21630WK,21730WK, 

41630WK,41830WK, 51630WK,51730WK,60915SW,61030BK. We gebruiken de hoofdingang 

van de schouwburg. Indien noodzakelijk kunnen ouders wachten in de Foyer. Deze generale 

repetitie is in showkleding. De kleding ligt voor iedereen klaar (tenzij anders is afgesproken).  

SCHMINKEN tijdens Dizzy voorstelling Back to School.  

Om ervoor te zorgen dat iedereen tijdens de voorstelling weer stralend op het podium staat 

worden alle dansers geschminkt. We schminken op het Raayland College in de aula tussen 

10.30 en 12.30 uur. De meeste kinderen kunnen na het schminken nog naar huis. Ouders 

kunnen tijdens het schminken in de aula wachten op de kinderen. Het zal ongeveer 20 

minuten duren. Parkeren is zoals normaal bij de Wetteling. Willen alle tieners en volwassenen 

thuis zelf al Mascara en een Eyeliner op doen. Het tijdschema voor het schminken voor de 

voorstelling staat vanaf  6 december op de site. 

Verblijf tijdens de voorstelling 

Tijdens de voorstelling verblijven we in het oude pand van de Action (aan de Kempweg) of in 

de schouwburg. Dit pand wordt door de Dizzy crew gezellig gemaakt maar heeft geen aparte 

kleedlokalen. Dus willen wij iedereen vragen om thuis al zoveel mogelijk om te kleden en een 

grote tas mee te nemen voor al je spullen. Ongeveer 20 minuten voordat je aan de beurt 

bent, gaan we naar de foyer, waar we onze “show” kleding aantrekken. Na het optreden 

kleden we ons weer om in de foyer.   
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Kleding 

We hebben veel hulp gekregen bij het ontwerpen en maken van de prachtige showkleding. 

We verwachten dat iedereen voorzichtig met de kleding om zal gaan. Dus let er op dat je geen 

vlekken of scheuren in je kleding maakt. Er mag geen kleding mee naar huis genomen 

worden!!! 
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Tijdschema voorstelling 

In het volgende schema staan de tijden waarop iedereen in de Action of schouwburg moet 

zijn op de dag van de voorstelling.  

Aanvang voorstelling:  Groep      Aanwezig  

13.30 uur   Alle groepen die dansen in de opening  12.30 uur 

    Alle groepen die dansen in school en  12.45 uur 

     Spel en School=Fun   

    School & trouble en Old School  13.00 uur  

Alle andere groepen    13.15 uur 

   

19.00 uur   Alle groepen die dansen in de opening  18.15uur 

    Alle groepen die dansen in school en  18.30 uur 

     Spel en School=Fun   

    School & trouble en Old School  18.45uur  

Alle andere groepen    19.00uur 

  

Iedereen kan tussen de middag- en de avondvoorstelling naar huis om te eten!! De 

voorstelling duurt in totaal 2,5uur (incl. pauze). Het is mogelijk om de kinderen die voor de 

pauze aan de beurt zijn na de dans of in de pauze op te halen. De begeleiding van de 

kindergroepen blijft tot het einde van de voorstelling aanwezig. (pauze middag voorstelling 

14.30-14.50, pauze avondvoorstelling 20.00-20.20 uur) 

Dvd en foto’s 

Zoals elk jaar worden er weer foto- en video opnames gemaakt. De dvd’s kunnen besteld 

worden door middel van de bestel enveloppen, die tijdens de les worden uitgedeeld. De 

enveloppen inclusief gepast geld kunnen ingeleverd worden t/m 19 december bij een van de 

dansdocenten. De foto’s zullen op de website geplaatst worden. 
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Belangrijke punten 

 voorzie je eigen kleding van naam en kleed je thuis al zoveel mogelijk om. Neem een grote 

tas mee voor al je spullen en laat waardevolle spullen thuis. 

 luister goed naar alle hulpouders en alle andere verantwoordelijken 

 geen kauwgum en sieraden tijdens het optreden, stilte in de coulissen 

 ruim je eigen rommel op en help zo nodig elkaar 

Na de voorstelling 

Op 14 en 15  december a.s. komen alle lessen te vervallen. Vanaf woensdag 16 december t/m 

zaterdag 19 december gaan we samen naar de dvd van de voorstelling kijken. Verdere info 

hierover volgt. 

Wij wensen iedereen heel veel succes en plezier tijdens de voorstelling …….. 

Team Dizzy Jazzdance    www.dizzydance.nl   info@dizzydance.nl 
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