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Nieuwsbrief 1 ImageNation mei 2022 
 

Voorbereidingen ImageNation van start gegaan 
De voorbereidingen voor deze dans voorstelling van 2 juli (Danshuis Venray) en 3 juli (Danshuis Well) zijn al 
in volle gang. Tijdens de reguliere lessen wordt er na de opwarming gewerkt aan de dans van de 
voorstelling. Iedere groep doet mee aan een bepaald thema; alle onderdelen worden aan elkaar verbonden. 
Leerlingen die meerdere keren per week dansen, treden ook vaker op tijdens de voorstelling. Wij hebben er 
enorm veel zin in, want eindelijk kunnen we weer op het toneel voor een volle zaal! 
 
Hulpouders 
Zonder hulpouders is een voorstelling niet mogelijk. Om alles te kunnen organiseren zijn we op zoek naar 
hulpouders en schminkouders achter de schermen, voor Danshuis Well en Danshuis Venray. Ook achter de 
schermen is het een feestje en superleuk om alles van dichtbij mee te maken. 
Zou je willen helpen met schminken, groepen of decor, meld je dan aan voor 15 mei via de onderstaande 
link.  Ouders die willen helpen worden van te voren goed geïnformeerd over hun taak.  
Voor 20 mei hoort iedereen die zich heeft opgegeven of en waar je bent ingedeeld. Alvast bedankt! 
 

https://danshuiskunsten.nl/imagenation/ 
 
Kaartverkoop vanaf maandag 23 mei 19.00 uur 
De kaartverkoop start op maandag 23 mei 19.00 uur!  Kaarten zijn te koop via de site van de Schouwburg 
Venray. Je kunt zelf je beste plaatsen uitzoeken. Ben er snel bij, de fijnste plekken zullen als eerste weg zijn. 
Kaarten kosten €16,00.  
 
Informatie 
Alle repetities en verdere informatie is te vinden op onze website. Dat is fijn want daar kun je altijd even 
checken. Tevens sturen we ook regelmatig een nieuwsbrief.  
 
Zorg dat je er bij bent! 
Dansen is een teamsport en we vinden het belangrijk dat de groep samen toewerkt naar een mooie dans. 
We rekenen op ieders deelname. Mocht je op een of andere manier niet mee kunnen doen aan de dans, 
meld dit dan voor 15 mei 2022 via onderstaande mail adressen en bij je docent. Vanaf 15 mei worden alle 
kostuums aangekocht voor alle dansers. We willen daarom dan graag weten op hoeveel dansers we moeten 
rekenen. Als je niet meedoet aan de voorstelling, geef dit dan voor 15 mei a.s. door via de mail  
Danshuis Venray:  info@danshuisvenray.nl 
Danshuis Well:  karin@danshuiswell.nl 
 
We rekenen op jullie! Veel succes met alle voorbereidingen. 
Dansante groet van Team Danshuis Venray - Well 
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