
 

 

         

    Ledeninfobrief 2 Dans & Twirl  
          
 

Schouwburg voorstelling Passie - Obsessie 
 

Op zaterdag 6 juli gaan we er weer een knallende voorstelling van maken. We zijn bij de laatste 
loodjes gekomen en willen nog even een paar dingen doorgeven/duidelijk maken. 
 

Dagindeling  
De dagindeling op 6 juli is als volgt:  

12.30 uur Generale Repetitie; iedereen aanwezig  – ingang schouwburg door Artiesteningang, 
 zijkant schouwburg t.o. de betaalautomaat – alleen hulpouders mogen mee naar binnen. 
 

14.00 uur Groepen 1-4 & Illusion D klaar en weer naar huis 
15.30 uur De andere dansers en twirlers en de musicalgroep klaar en naar huis  
       – kinderen weer ophalen bij de artiesten ingang. 

Tip van een ouder: een carpool maken per groep, zodat niet alle ouders 3 keer op en neer hoeven 
te rijden naar Gouda die dag. 
 

Tip voor de tieners: kom met de trein en ga tussendoor samen iets eten in de stad - met 
toestemming van je ouders natuurlijk. 
 

17.45 uur Iedereen weer aanwezig in de schouwburg – ook weer via artiesteningang  
18.00 uur Peptalk op de vloer  
18.30 uur Zaal open  

19.00 uur Begin van de voorstelling!  
 
DANSAFDELING EIGEN NAAM 

De twirl afdeling heeft een eigen naam: Illusion. Zij hebben ook kleding met hun eigen opdruk. 
Nu hebben wij bedacht dat onze dansafdeling ook een eigen naam krijgt: FOKUS! Bij de opening 
willen we deze naam ook aan ons publiek kenbaar gaan maken, dus het idee is om bij de 

openingsdans met alle dansers in een shirt te staan met FOKUS opdruk. 
Dat betekent dus weer aanschaf van een nieuw shirt. Maar wel een shirt dat jaren mee kan gaan, 
omdat het aan de afdeling is gekoppeld, en niet aan 1 dans of 1 jaar. We hopen natuurlijk dat 

iedereen zo'n shirt zal aanschaffen.  
Bij het schrijven van deze brief zijn de kosten nog niet helemaal duidelijk, maar we verwachten 
ongeveer 8 euro per shirt. Komende week zal er in de lessen gepast kunnen worden met pas-

shirts (nog zonder de opdruk), zodat elk kind de juiste maat aan kan doen. 
 
Hulp! Wij zijn zoekende naar energieke ouders/familieleden/buren die met name de basisschool - 

groepen willen begeleiden achter de schermen. Zoek met ons mee, zodat er zoveel mogelijk 
ouders in de zaal kunnen zitten!! Ook schminkers en zaalwachten zijn welkom. 
 

Kinderen uit groep 1 tot 4 en twirl team D 
De jongsten van ons zijn klaar met hun dansen in de schouwburg bij de pauze. Daarna mogen zij 
de rest van de voorstelling zien naast hun ouders (als dat mag van hun ouders, natuurlijk). Dat 

betekent dat die ouders bij het kopen van hun kaartjes 1 kaartje gratis mee krijgen voor de 
kleine artiest, zodat deze een plekje naast de ouders heeft. We leggen de lijsten van deze 
groepen bij de kaartverkoop. 

 
 

 



 

 

Kaartverkoop  

De kaartverkoop zal starten op vrijdag 21 juni vanaf 16.00 uur in de kantine van TOOS. De 
kaarten zijn 14,50 euro per stuk. Er is geen limiet aan het aantal kaarten dat gekocht mag 
worden. Omdat de wifi in de kantine vrij slecht is, kan het zijn dat ons pin apparaat het niet doet, 

wees dus zo verstandig om het geld contant mee te nemen. 
Er komt een schema voor de kaartverkoop, dat ook in TOOS Plaza zal hangen, op donderdag en 
in het weekend is er GEEN kaartverkoop.  

Wie wil helpen bij de kaartverkoop? 
 
Meer info  

Mocht je vragen hebben over de organisatie, je willen aanmelden als hulp ouder of als sponsor 
voor de programmablaadjes, Margreet is te bereiken op 06-12888093 (uit tijdens lesgeven) en 

via de mail op margreet.galavazi@gmail.com. 
 

 

 
 
Met vriendelijke dansgroeten,  

 
 

  Twirlteam Illusion en Dansteam FOKUS 

 
 
 

 
 
 

 


