RAPUNZEL NIEUWS 01
Daar is -ie dan eindelijk!
Onze eerste Rapunzel-nieuwsbrief. Te
volgen op onze site en in de hal op de
prikborden.
Het weekend van 1 en 2 juli 2017 staan
wij met alle ID groepen in de
Stadsschouwburg in Nijmegen. Je
danst of op zaterdag of op zondag 2
shows. Vrijdag 30 juni is er een
generale repetitie voor de leerlingen
die meedansen in de zondag-show.
De generale van de zaterdag show is
op die dag zelf.
Showtijden:
Zaterdag 1 juli om 15.00 uur + 19.00 uur
Zondag 2 juli om 11.00 uur + 15.00 uur
*****
Hulp gezocht!
Vanaf januari begint het werken
achter de schermen. En daar hebben
we jullie hulp bij nodig. Alle beetjes
helpen. Naast sponsoring (extra info
hierover volgt), zoeken we vooral
helpende handen met patronen
knippen, -tekenen, kostuums naaien
en knutselen. Dus heb je wat extra tijd

over? Vul het strookje in en geef het
aan de dansdocent(e).
Eind december hebben we de
verdelingen van de groepen rond,
zodat je weet welke dag je moet
reserveren in je agenda.
Meedoen is nooit verplicht natuurlijk.
Het moet een feestje zijn. Dus bij twijfel,
neem gerust contact met ons op!
*****
Belangrijke data:
•
•
•
•
•
•

•
•

15 januari: 10.00-14.00 uur @ ID
Dance, (kostuum)knipochtend
4 maart: 10.00-13.00 uur @ ID
Dance, knip- en knutselochtend
4 april: 20.30 uur @ ID Dance,
infoavond over de voorstelling
9 april, kaartverkoop bij ID
Dance
5 juni: 1e doorloop bij ID Dance
30 juni: 16.00-18.00 uur (geen
reguliere danslessen), wel
generale in de Schouwburg
voor de zondag-dansers
1 juli: Generale en 2 shows
2 juli: 2 shows

VOORSTELLING RAPUNZEL 2017
Ja, wij helpen graag een handje met
o Knippen
o knipochtend (onder begeleiding met elkaar)
o thuis knippen
o Decor
o Naaien (alles wordt geknipt aangeleverd en afwerken hoeft niet)
o Knutselen
o liever thuis
o Diverse kleine klusjes
o Anders, namelijk _________________________________________________________
Naam__________________________________________________________________________
Ouders/verzorger van danser(es) ________________________Groep _________________
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Informatieavond
Omdat er veel “nieuwe ouders” zijn en
wij merken dat er (begrijpelijk) altijd
veel vragen zijn rondom zo’n show,
organiseren we een informatieavond
op dinsdag 4 april a.s. om 20.30 uur bij
ID Dance. Uiteraard is iedereen
welkom die hier behoefte aan heeft.
We vertellen zoveel mogelijk over het
showweekend en alles wat daarbij
komt kijken. Met name de begeleiding
van de kids achter de schermen wordt
uitgebreid toegelicht.

Een spannend avontuur voor de
kinderen maar natuurlijk ook voor de
ouders. Belangrijk om te weten is, dat
de artiesten (jong en oud!) op de
showdag de hele dag bij ons zijn. Er zijn
ruim 100 vrijwilligers (geen ouders)
achter de schermen die goed voor
deze artiesten zorgen.
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