
Nieuwsbrief Woensdag 20 mei 2015

Kaartverkoop:
Vanaf vandaag woensdag 20 mei 2015 kunnen de kaartjes besteld worden voor de uitvoeringen op
zondag 5 juli 2015. Dit kan via de website van het Munttheater. U kunt ook de link vinden op onze
website: www.dansstudiorelease.nl

De prijzen van de kaarten zijn als volgt:
Tot en met 9 jaar: 3,50 euro.
Vanaf 10 jaar: 5,00 euro.

Generale Repetitie 4 Juli 2015:
Op zaterdag 4 Juli 2015 vind er in Gemeenschapshuis Groenewoud de generale repetities plaats.
Generale repetitie van de 1e uitvoering is van 10.00 tot 12.30 uur
Hierin zitten de volgende groepen:
Kind 1, Jeugd 2, Tieners 2, Tieners 3, Volwassenen.

Generale repetitie van de 2e uitvoering is van 13.00 uur tot 15.30 uur
Hierin zitten de volgende groepen:
Jeugd 1, Tieners 1, Tieners 3, Volwassenen

Van belang is dat uw kind tien minuten voor aanvang aanwezig is!
Eten en drinken moet men voor deze dag zelf meenemen.

Ouders die hun kind brengen en weer ophalen, graag uw kind afgeven bij de voordeur van
gemeenschapshuis Groenewoud zodat de dansen wel een grote verassing blijven voor de uitvoering.
Wij zorgen ervoor dat de kinderen weer op tijd buiten staan om opgehaald te worden.

Wat moet men meenemen voor de generale repetitie?
- Danskleding
- Dansschoenen
- Eten en drinken
- Een grote glimlach

Wanneer men door omstandigheden niet kan komen op de generale repetitie dan kun je je afmelden
bij de dans juf, Joyce of Iris.
Wij willen wel benadrukken dat het van groot belang is dat allen aanwezig zijn op de generale
repetitie. Dit is een belangrijke voorbereiding op de uitvoering op zondag 5 juli.



Uitvoering 5 juli 2015
Op zondag 5 juli 2015 vind er in het Munttheater in Weert wederom de jaarlijkse uitvoering plaats
van Dansstudio Release.
De titel van de show is dit jaar ‘Inside Out’.
Deze show gaat erom dat wat je ziet, niet altijd waar hoeft te zijn.

1e uitvoering:
De 1e uitvoering is van 10.30 uur tot 12.00 uur.
De leden die in de 1e uitvoering meedoen dienen om 08.50 uur aanwezig te zijn in het Munttheater.
De leden worden opgewacht bij de achteringang van het Munttheater, dat is bij het parkeerdek van
de Albert Heijn.
Wij willen de ouders erop attenderen dat ze niet mee kunnen naar de kleedlokalen.
Na de uitvoering kunnen de leden opgehaald worden om 12.10 uur bij de achteringang van het
Munttheater, dat is bij het parkeerdek van de Albert Heijn.
De leden kunnen niet opgehaald worden in de foyer van het Munttheater!

2e uitvoering:
De 2e  uitvoering is van 14.30 uur tot 16.00 uur.
De leden die in de 2e uitvoering meedoen dienen om 12.50 uur aanwezig te zijn in het Munttheater.
De leden worden opgewacht bij de achteringang van het Munttheater, dat is bij het parkeerdek van
de Albert Heijn.
Wij willen de ouders erop attenderen dat ze niet mee kunnen naar de kleedlokalen.
Na de uitvoering kunnen de leden opgehaald worden om 16.10 uur bij de achteringang van het
Munttheater, dat is bij het parkeerdek van de Albert Heijn.
De leden kunnen niet opgehaald worden in de foyer van het Munttheater!

Vragen:
Wat moet men meenemen naar de uitvoering?
- Zwarte dansschoenen
- Zwarte korte broek
- Zwarte lange strakke broek
- Zwarte top
Dit zijn de basiskleding die verplicht zijn bij Dansstudio Release.

Hoe moeten de haren?
Vast, in een hoge strakke knot.

Mogen ze sieraden om?
Nee helemaal geen sieraden! Alles af en uit!

Moeten we al make-up op?
Nee geen make-up op. Dit wordt allemaal gedaan voor de uitvoering.

Aandachtspunt:
Denk eraan dat uw kind in de zwarte dansschoenen ook zwarte sokjes draagt.



Loterij.
Tijden de uitvoering wordt er in de pauze een leuke loterij gehouden met waanzinnige prijzen.
Denk hierbij aan entreetickets van de Ijzeren man, een bioscoopbon van de Gotcha, cadeaubon van
restaurant en cocktailbar Flavours, cadeaubon van De Viervoeter, cadeaubon van Faunaland,
cadeaubon van De Bazaar en nog veel meer grote en leuke prijzen! De prijzen kunt u bewonderen in
het Munttheater voor aanvang van de uitvoering.

De lootjes voor de loterij kunt u voor aanvang van de uitvoering in het Munttheater kopen.
De prijzen zijn:
1 lootje: 1 euro.
5 lootjes: 3 euro.

De uitslag van de loterij zal plaats vinden tijdens de pauze, in de foyer van het Munttheater. Hier
kunt u uw prijs dan meteen in ontvangst nemen.

Wicked 11 juli.
Op zaterdag  11 juli 2015 staat Wicked op de planning!
Een leuke en gezellige dag vol met verassingen!
Deze dag zal starten om 10.00 uur en eindigen rond 16.00 uur.
Het vindt plaats in het Gemeenschapshuis Groenewoud.
Voor eten, drinken en een lekkere versnapering word gezorgd.
Voor deze dag zijn gemakkelijke kleding en gemakkelijke schoenen een vereiste.

Heb je nog niet je inschrijfformulier ingeleverd?
Doe dit dan snel zodat je mee kan genieten van deze leuke dag!
Aanmelden kan nog via onze website: www.dansstudiorelease.nl of via je inschrijfformulier die je
ontvangen hebt van je dans juf! Deze lever je bij de dans juf!

Voor deze dag hebben we nog enkele vrijwilligers nodig!
Wie van de ouders kan en wil ons hierbij helpen om de leden van Dansstudio Release een leuke dag
te bezorgen?


