NAAM:

KINDERRECITAL

GROEP:

KONINKLIJKE DIESTSE BALLETSCHOOL
JOSEE NICOLA

Diest, 20 maart 2018
Betreft: Brief Kinderrecital: ratjes 1, 2, 3 - kadetten A1, A2, A3 - kadetten B1, B2, B3 - jazz 1
Beste balletvrienden,
De lente is in aantocht en ons jaarlijkse balletrecital komt weer wat dichter. In functie van een
vlotte organisatie, zetten wij voor jullie de belangrijke data op een rij, alsook een aantal praktische
punten.
Laat ons jullie er vooreerst aan herinneren dat er 2 soorten voorstellingen zijn: 2 kinderrecitals en
2 recitals van de oudere leerlingen. Bovenaan deze brief staat ter verduidelijking aangegeven tot
welke groep de leerling behoort en aan welk recital hij/zij deelneemt. De informatie in deze brief is
hierop afgestemd.
Noteer volgende data en uren nu al in jullie agenda zodat iedereen stipt aanwezig is!
 Zaterdag 21/04/2018: generale repetitie + foto’s in de balletschool van 9u – 12u
De leerlingen repeteren in kostuum. Daar er deze dag ook foto’s genomen zullen worden voor
het programmaboekje, vragen wij dat alle leerlingen hun haren in een dotje doen (of zoveel
mogelijk naar achter voor de leerlingen met korte haren) en hun juwelen uitlaten. Vergeet ook
niet alle benodigde kledingstukken die in bijlage per groep aangegeven zijn. Ouders dienen bij
deze repetitie niet aanwezig te zijn: hulp is voorzien.
 Dinsdag 01/05/2018: plaatsing op de scène in ‘Den Amer’
De leerlingen verkennen in oefenuniform de scène en de plaatsing wordt op punt gesteld.
9.30u – 11u: ratjes 1, 2, 3
11u – 12.30u: kadetten A1, A2, A3
12.30u – 14u: kadetten B1, B2, B3 + jazz 1

 Donderdag 10/05/2018: generale repetitie in ‘Den Amer’ van 16u – 18u
De leerlingen repeteren in kostuum en dienen dus weer piekfijn in orde te zijn (dotje, geen
juwelen, alle kledijbenodigdheden)!
 Zaterdag 12/05/2018: kinderrecital in ‘Den Amer’ om 14u
Iedereen aanwezig om 12.30u!
 Zondag 13/05/2018: kinderrecital in ‘Den Amer om 14u
Iedereen aanwezig om 12.30u!
Tot slot rest ons nog jullie mee te delen dat de kaartenverkoop dit jaar zal starten op maandag 16
april 2018 vanaf 0.00u en dit enkel online via onze website www.dbjn.be. Daar vinden jullie de
nodige informatie om plaatsen te reserveren. Wees er tijdig bij!
De online kaartenverkoop zal afgesloten worden op zondag 6 mei 2018 om 0.00u. Daarna kunnen
jullie enkel nog kaarten verkrijgen aan de kassa op de dagen van de voorstellingen.
De bestelde kaarten zullen kunnen afgehaald worden in ‘Den Amer’ op:
- dinsdag 1/05/2018 van 11u – 13u
- donderdag 10/05/2018 van 17.30u – 18.30u
- de momenten van de voorstellingen aan de kassa.

Hopende op een prachtig recital en met vriendelijke groeten,
Meester Christof en de docentes: Els, Evy, Jill, Lynn en Bénédicte

Bijlage: benodigdheden
Algemeen:
- alle leerlingen brengen hun oefenkostuum altijd mee: zwarte collants, zwart pakje, witte
haarband, zwarte en/of roze slofjes; vanaf kadetten F: kledij in zwart, wit of grijs
- ondergoed: huidskleur; voor de kleinsten: wit zonder print – geen boxershorts!
- alle leerlingen doen hun haren verzorgd in een dotje (of zoveel mogelijk naar achter m.b.v.
haarlak en schuivertjes voor de leerlingen met korte haren); geen fantasie in het haar
- alle juwelen worden uitgelaten
- graag wat schuivertjes en veiligheidsspelden extra voorzien
- daar er steeds heel wat kledij verloren gaat of blijft liggen in de school, willen wij jullie er graag
jullie aandacht op vestigen om zoveel mogelijk balletgerief duidelijk te voorzien van de naam
van de leerling
Specifieke benodigdheden per groep ( enkel aan te kopen in de school!):
RATJES 1: roze slofjes
RATJES 2: roze slofjes
RATJES 3: roze slofjes
KADETTEN A1: roze slofjes
KADETTEN A2: roze slofjes
KADETTEN A3: roze slofjes
KADETTEN B1: roze slofjes + roze collants
KADETTEN B2: zwarte + roze slofjes + roze collants
KADETTEN B3: zwarte + roze slofjes + roze collants
JAZZ 1: set Charlotte

