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17 maart tussen 15.00 en 19.00 is de kaartverkoop in de studio in Ermelo. Helaas is pinnen 
niet mogelijk. Haal dus voldoende contant geld in huis. Omdat de kaarten op rij en stoelnum-
mer worden verkocht, is het belangrijk dat je 17 maart voor je familie en vrienden de kaarten 
koopt zodat ze bijeen zitten. Ruilen is niet mogelijk bij ons. Ga dus voor die tijd je familie uitno-
digen. In de eerste les die je gevolgd hebt is een roze boekje uitgedeeld en daar zit een brief in 
met alle informatie over de show structuur.


Hier even in kort de kosten en de show structuur van 30 juni: 

- Kaarten zijn net als andere jaren 15 euro per persoon maar er zijn een aantal eerste rang 
stoelen voor 17,50 euro (alleen publiek, niet de leerlingen).


- Iedereen die komt kijken (dus niet de leerlingen die meedoen met de show!) betalen ook 
eten van 10 euro voor 3 eetmomenten, kinderen tot 12 jaar betalen 7,50 euro. De show is 
een geheel van entertainment en eten dus is niet apart te boeken.


Voor de kinderen is er een pizza bar en voor de volwassenen een oosters buffet (nasi/bami/
saté). Vegetarisch eten hoeft niet doorgegeven te worden, dat is al geregeld. De nasi wordt 
glutenvrij bereid. Overige allergieën moeten doorgegeven worden middels mail aan info@dan-
sentheaterstudio.nl en worden aan Orpheus doorgegeven.
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De show start in de zaal om 16.30 uur, maar voor die tijd is het eerste eet/drink moment. Het is dus zeer belangrijk dat je er 15.45 
uur bent. Je krijgt eerst iets te drinken met wat lekkers en de entertainment begint direct! Om 16.30 uur moet iedereen in de zaal 
zitten en starten we met het podium programma. Dan volgt een pauze voor het buffet, dan weer een podium deel, dan een laatste 
pauze met ijs en dan het finale podium deel. Rond 20.30 uur is de show afgelopen en hebben we de buiken vol en een topshow 
gezien (zeg ik maar vast vol vertrouwen :)).


Maar let op! De LEERLINGEN eten geen warm eten tussen 16.30 - 20.30 uur. Omdat de leerlingen begin van de middag in Orpheus 
moeten zijn kunnen zij thuis vroeg tussen de middag, indien gewenst, warm eten en nemen dan broodje mee voor in de avond.


Ouders mogen niet achter de schermen komen om naar de kinderen te gaan. En 
kinderen mogen NIET naar de ouders in de foyer. Dit is een strikte eis van het per-
soneel van Orpheus. 

Voor de show worden de kinderen klaargemaakt door hulpouders. Tijdens de show zijn 
oudere groepen verantwoordelijk voor de jongste kinderen en zijn we samen één familie 
die voor elkaar zorgt. De docenten hebben hierin een belangrijke rol. Mocht een ouder 
nodig zijn dan benader ik die persoonlijk ruim voor de show om te vragen om gerichte 
hulp en steun in de pauzes.


BELANGRIJKE INFO OVER DE SHOW
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Van 17.00 - 21.00 uur moeten alle leerlingen in de Triade in Ermelo zijn 
voor een generale repetitie. De selecties Move, Focus, Dansante, Improve 
en Company moeten er 16.30 uur zijn. Er mag helaas geen publiek bij de 
generale! 


Waarom zo vroeg al denk je misschien? Het zit zo: het podium op 30 juni 
is een stuk groter dan mijn zaal. Omdat we een volle dag hebben op 30 
juni is daar alleen een doorloop mogelijk en geen uitgebreide generale. 
Daarom doen we dat 26 mei zodat we alles kunnen tackelen wat nog 
aandacht nodig heeft. We zetten de vloer op werkelijke grootte af en ook 
de gezamenlijke stukken kunnen goed gerepeteerd worden.


De hele school bijeen krijgen is een wonder maar ik hoop dat iedereen er 
alles aan doet er te zijn. Communiceer goed met je docent mocht je vra-
gen hebben. 


We hadden eerst 19 mei staan maar dat bleek Pinksteren te zijn en niet 
handig voor velen. Dus het is 26 mei geworden.


Op 26 mei kun je ook de film bestellen. De totale film kost 12,50 euro en 
hij wordt niet meer op dvd gebrand maar digitaal aangeboden. 26 mei kun 
je deze betalen en bestellen bij degene die de film verzorgd (Diamondpro-
ductions).


Foto’s kun je nabestellen via ClosetoYou fotografie na de show. Dit gaat 
verder buiten mij om.


Een aparte showbrief met alles daarin over exacte tijden en kleding en 
haar en make up wordt in mei uitgedeeld.


Iedereen die kleding besteld heeft van de nieuwe dansstudio lijn kan het 
medio maart tegemoet zien in de les! Super tof dat jullie besteld hebben.


Tot de volgende nieuwsbrief,


Namens het team.


Annemieke Bais
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