Nijmegen, 12 juni 2017
Beste ouders, verzorgers, lieve dansers,
Na lang, veel en vooral enthousiast oefenen is het bijna zover! In deze brief vinden jullie
alle info over het show weekend van1 en 2 juli aanstaande.
ALGEMEEN
Voor beide dagen is er voldoende begeleiding voor en achter de schermen. Ouders
mogen dit weekend niet achter de schermen, tenzij wij hierom vragen. ID Dance is per
mail bereikbaar via info@id-dance.nl. De artiesten zijn dus in goede handen. Adriënne is
het hele weekend via de ID Dance telefoon (0621992856) bereikbaar (tijdens de show
even inspreken 😊 ).
De dansers worden op de showdag opgewacht door hun begeleiders bij de artiesteningang (achterkant schouwburg, van Schaeck Mathonsingel). Ouders nemen daar afscheid. Aan het einde van de showdag worden de dansers in de foyer (onder aan de
grote trap) van de schouwburg teruggebracht. Hier kunnen de ouders de kinderen opwachten.
De dansers blijven gedurende de show bij ons. Niemand verlaat de schouwburg om
eten te halen! Dus zakgeld meegeven hoeft niet! We eten samen. Wij zorgen voor drinken, een gezonde snack en ander lekkers. De dansers moeten zelf wel voldoende eten
meenemen; op zaterdag lunch- en avondpakket, op zondag lunch.
Wij realiseren ons dat het een lang, druk weekend is, maar het wordt vooral ook een leuke, gezellige tijd en een super ervaring!
MEDICIJNEN/ALLERGIËN
Als er dansers zijn met allergieën, medicijnen of andere bijzonderheden, laat het ons dan
zo snel mogelijk weten. Omdat er enkele dansers zijn met een heftige notenallergie, vragen wij iedereen hier rekening mee te houden. Willen jullie aan jullie kinderen geen pinda’s en/of noten (ook niet als ingrediënt) meegeven (pindakaas, snickers e.d.)?
PARKEREN BIJ DE SCHOUWBURG
Dat kan. In de parkeergarage (Keizer Karel) aan de van Schaeck Mathonsingel zijn 700
plaatsen. Bij de Vereeniging zijn ook parkeerplaatsen, ook hier geldt betaald parkeren.

De showdagen
GENERALE REPETITIE Zondagdansers in de schouwburg
Deze dansers hebben op vrijdag 30 juni tussen 15.45 en 19.00 uur hun generale repetitie
in de schouwburg. Bij zo’n grote show als deze hoort een echte generale en deze dansers hebben op zondag geen tijd om een generale te doen. De dansers van de 1e groep
(nummers 1 t/m 13) starten op deze vrijdag tussen 15.30-15.45 uur. Dansers die om 15.30
uur klaar zijn met school, komen zo snel mogelijk. De dansers worden opgewacht bij de
artiesteningang aan de achterzijde van de schouwburg (van Schaeck Mathonsingel) en
we verzamelen in de grote zaal. Zo kunnen de dansers ook meekijken naar de show
(ouders uiteraard niet). De dansers van deze eerste groep mogen om 17.30 uur worden
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opgehaald in de foyer van de schouwburg. Ouders/verzorgers kunnen dan via de
hoofdingang naar binnen.
De dansers van de 2e groep (nummers 14 t/m 27) zijn om 17.00 uur in schouwburg. Zij
kunnen om 19.00 uur worden opgehaald.
De generale repetitie van deze vrijdagmiddag is NIET in kostuum, maar makkelijk zittende
kleding is fijn. Omdat dit het eerste oefenmoment in de schouwburg is, gaan we uit van
een eindtijd van uiterlijk 19.00 uur. Houd er rekening mee, dat het een klein beetje uit kan
lopen.

Zaterdag 1 juli

10.00 uur verzamelen dansers artiesteningang
11.00 uur verzamelen dansers dinsdag en vrijdag 4-6 jaar
Voor deze dagen nemen de dansers een uitgebreid lunchpakket mee en wat te
drinken.
14.00 uur start show 1
De zaterdagdansers zorgen ook voor een avondeten-pakketje (liefst broodje of iets dergelijks).
19.00 uur start show 2
Na de laatste show kleden de kinderen zich om en mogen ze naar huis. Ouders wachten
in de foyer (onder aan de trap) van de schouwburg. LET OP: de kostuums gaan niet mee
naar huis!!

Zondag 2 juli

09.30 uur verzamelen dansers artiesteningang
10.15 uur verzamelen dansers woensdag en donderdag 4-6 jaar en HH kids 1 en Lent
maandag 5-7 jaar
11.00 uur start show 3
Voor deze dagen nemen de dansers een uitgebreid lunchpakket mee en wat te
drinken.
15.00 uur start show 4
Na de laatste show kleden de kinderen zich om en mogen ze naar huis. Ouders wachten
in de foyer (onder aan de trap) van de schouwburg.
Ouders die zich aangemeld hebben om kleding te wassen, krijgen dit aangereikt in de
foyer na de laatste voorstelling op zondag (we zoeken nog was-ouders).
ALLE dansers nemen verder mee:
•
Tas met naam
•
Makkelijk zittende kleding
•
Warm vest, sokken/sloffen
•
Boek/spel/knuffel
•
Haarelastiekjes/borstel/gel of lak/haarclipjes of speldjes
•
Lunchpakket en (op zaterdag ook) avondeten (let op: alsjeblieft rekening houden met allergieën, ook van mededansers!)
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NIET MEENEMEN;
•
Pinda’s of eten waar dit in zit!
•
Kostbare spullen, chips, lolly’s of kauwgom!
•
Mobiele telefoons zijn niet verboden, maar worden uitdrukkelijk op eigen risico
meegenomen!!
Zijn er toch nog vragen? Aarzel niet en bel of mail ons!!! Of kijk op www.id-dance.nl voor
de meest gestelde vragen.
Wij realiseren ons dat al deze info veel is en dat er toch nog dingen zijn die je misschien
graag zou willen weten!
Groetjes,
Team ID Dance
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