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Kaartverkoop gaat maandag van start! 
De kaartverkoop start op maandag 23 mei 19.00 uur!   
Kaarten zijn te koop via de site van de Schouwburg Venray. Je kunt zelf de beste plaatsen uitzoeken.  
Ben er snel bij, de fijnste plekken zullen als eerste weg zijn. Kaarten kosten €16,00.  
Als je op de pagina van de Schouwburg bent, dan zit je al in de voorstelling van 14.00 uur. Daarnaast is er ook een 
optie te komen om 19.00 uur.  
 
Hierbij de link voor de kaartverkoop welke start op maandag 23 mei 19.00 uur:  

https://www.schouwburgvenray.nl/programma/12194/danshuis-venray-well 
 
Hulpouders 
Dank voor jullie enthousiaste aanmeldingen, superfijn! Jullie hebben de indelingen ontvangen.  
Nu weet je voor welke tijd je een kaartje kunt kopen. Mocht je nog vragen hebben over de indeling, contact dan met 
Kim Franssen (coördinator dansvoorstelling)  voorstelling@danshuisvenray.nl  
Check ook je spam, soms komt daar een mail terecht. Wij doen ons best mailtjes binnen 3 dagen te beantwoorden. 
 
Volgorde en indeling voorstelling 
De voorstelling is ingedeeld in 4 blokken, alle blokken hebben een eigen thema. 
De jongere kinderen dansen voornamelijk in blok 1 en 3 en de iets oudere kinderen, jeugd en volwassenen dansen in 
blok 2 en 4. Als je meerdere dansen doet, sta je ook vaker ingedeeld! 
 
Voor de indeling van de blokken kijk op: https://danshuiskunsten.nl/voorstelling-release-the-elements-2022/ 
Let op: de volgorde binnen in het blok kan nog veranderen! 
 
Oefen data Danshuis Venray  
Doorloop (de overgangen oefenen van de ene naar de andere dans):  maandag 20 en dinsdag 21 juni 
Podiumverkennen (op het podium oefenen):     maandag 27 en woensdag 29 juni  
Generale (alles oefenen zoals voorstelling):     vrijdag 1 juli  
Voorstellingen:         zaterdag 2 juli 
 
Zie voor het exacte tijdschema:  https://danshuiskunsten.nl/voorstelling-release-the-elements-2022/ 
(peuters en kleuters kunnen eerder worden opgehaald in voorstelling 2, info volgt nog) 
 
Heb je vragen over de voorstelling 
Lees alles goed door. Zijn er dan toch nog vragen dan kun je contacten met de onderstaande personen.  
Wij streven er naar de vragen binnen 3 dagen te antwoorden. 
Voor Locatie Venray: Kim Franssen voorstelling@danshuisvenray.nl 
Voor Locatie Well: Karin Groenen karin@danshuiswell.nl 
 
We rekenen op jullie! Veel succes met alle voorbereidingen. 
Dansante groet van Team Danshuis Venray - Well 
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