RAPUNZEL NIEUWS 02
Nog 18 weken. De tijd vliegt als je lol
hebt. De lessen verlopen heerlijk! En
heel voorzichtig beginnen we al met
wat voorstellingspassen.

Aansluitend start een paar dagen later
de kaartverkoop. Deze is bij ID Dance
in Hatert op zondag 9 april a.s. vanaf
10.30 uur.

Achter de schermen zijn we wel al
volop aan de gang. De spelersgroep is
gestart met oefenen en het eerste
decorplan is al gemaakt.

Onze CLUB VAN 25 is ook weer gestart.
Mensen die ID Dance een warm hart
toedragen kunnen voor € 25 “lid”
worden en kans maken op leuke
prijzen. Bovendien kunnen de leden
van de club van 25 op zaterdagavond
8 april al hun kaartjes kopen! Met jullie
bijdrage aan de club van 25 worden
onder andere kostuums, stoffen, leuke
accessoires en attributen aangeschaft
en gemaakt.

Zaterdag 4 maart is er weer een
knipochtend, tijdens deze ochtend
zullen er ook al wat klusjes gedaan
worden. Dus heb je tijd en zin; tussen
10.00 en 14.00 uur zijn jullie van harte
welkom bij ID Dance.
We hebben behoorlijk veel
aanmeldingen voor het vele naaiwerk,
waarvoor dank! We hopen zo spoedig
mogelijk een mooi geknipt pakketje bij
jullie af te kunnen leveren.
De verdeling van alle groepen op 1 en
2 juli is ook rond. In de dansschool en
op de site onder het kopje
‘voorstelling’ staat op welke dag
(zaterdag 1 of zondag 2 juli) jullie
artiest danst. Iedereen danst in ieder
geval 2 shows!
Showtijden
Zaterdag 1 juli om 14.30 uur + 19.00 uur
Zondag 2 juli om 11.00 uur + 15.00 uur
*****
We begrijpen dat met name voor de
nieuwe mensen het een overvloed
aan informatie is en dat er veel vragen
zijn. Zoek ons gerust op voor
antwoorden op al jullie vragen. Ook
organiseren we op dinsdag 4 april een
informatieavond waar (hopelijk) alles
duidelijk wordt.

Maar geen zorg, De Schouwburg heeft
plaats voor bijna 900 fans per show,
dus er zijn genoeg kaartjes voor alle
ouders, opa’s, oma’s, vrienden en
andere fans. Meer info over de
kaartverkoop volgt nog.
Belangrijke data
• 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 generale 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
Meedoen aan de shows blijft uiteraard
vrijwillig, maar het is naast een
geweldige ervaring vooral erg leuk &
heel gezellig!

