
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en/of dansers,  
 
Repetities projectweek 
Maandag en dinsdag waren de eerste doorlopen, iedereen heeft het fantastisch goed gedaan! Deze week gaan de lessen van de 
woensdag t/m zaterdag gewoon door. De week daarna is het de hele week projectweek in Schouwburg Venray en zijn er geen reguliere 
lessen. Alle tijden zijn in te zien:  https://danshuiskunsten.nl/voorstelling-imagenation-2022/ 
De doorloop en podiumverkenning is in trainingskleding. De generale is in kostuum. 
 
Generale en voorstellingsdagen 
Tijdens de voorstellingen wordt er voor wat lekkers gezorgd voor de dansers. Mocht je zoon/dochter een allergie hebben, neem dan een 
eigen koek en drinken mee. Belangrijke informatie voor de hulpouder, kun je noteren op een briefje en afgeven aan de hulpouder bij 
aanvang van de repetitie . Tussen de voorstelling door van 16.30-18.15 uur gaan alle dansers naar huis om een hapje te eten.  Om 18.15  
uur zijn alle dansers weer terug in de Schouwburg. 
 
Regels in de Schouwburg 
-Sieraden thuis laten. Zweerknopjes worden afgeplakt met een pleistertje. 
-Tijdens de voorstellingen blijft iedereen in de Schouwburg. Volg instructies van de organisatie op. 
-Verboden te roken en alcohol mee te nemen. 
-Kleedkamers worden netjes achtergelaten. 
 
Kom naar je danscollega’s kijken! 
Wil je een dag na de voorstelling je danscollega’s van Danshuis Well zien schitteren in de Schouwburg, dan ben je van harte welkom te 
komen kijken naar de voorstelling van zondag 3 juli 13.00 uur of 16.00 uur.  
Voor dansers van Danshuis Venray is deze voorstelling gratis en voor de eventuele begeleider zijn de kosten €5.  
Laat voor maandag 27 juni 18.00 uur weten als je wil komen door een mail te sturen aan: info@danshuisvenray.nl  
Noteer 1. leerling naam 2. E-mail adres 3.naam begeleider 4. Tijdstip voorstelling 
 
Zelf basiskleding meenemen 
Je neemt zelf je kleding mee voor onder het kostuum. In de bijlage basiskleding kun je op dans zien wat je nodig hebt en mee moet 
nemen bij generale en voorstelling. 
 
Haren 
Jongens doen de haren netjes uit het gezicht. Voor alle meisjes en dames gaan de haren in een balletknot.  
De kinderen van peuter, kleuter, kinder en dansmix mogen hun haren doen zoals in schema basiskleding (bijlage) is vermeld. 
 
Knot 
1. maak een strakke lage staart, met een midden scheiding van ongeveer 5 tot 10 cm. 
2.  draai de haren rondom het elastiek en zet ze goed vast met knotspelden gebruik eventueel een donut en een haarnetje. 
3. gebruik voldoende gel en of haarlak om de plukjes vast te maken. 
 

                 
Schmink 
Voor de voorstellingen gebruiken we goede theaterschmink. Toch kan het zo zijn dat je kind er gevoelig op reageert. Mocht je kind 
moeten opletten met bepaalde schmink, geef haar dan een briefje mee; je kind kan dit dan laten zien aan de schminkouder. We houden 
er zoveel mogelijk rekening mee. Het helpt om je kind in de ochtend in te smeren met vette crème.  
 
Meenemen tijdens voorstelling 
-Basiskleding, zie hiervoor het schema in de bijlage. (zet je naam overal in) 
-Boekje of spelletje en vest en makkelijke schoenen/slippers/sloffen. 
-Voldoende drinken. 
-Voor een versnapering tijdens de voorstelling wordt gezorgd door Danshuis. Het is verboden te eten/drinken in kostuum! 
 
Dvd en foto’s tijdens voorstelling 
Er wordt een videoopname op USB gemaakt door Andre Bloemen. Deze is te bestellen via de enveloppe die dansers hebben mee 
gekregen in de lessen. Je ontvangt de bestelde dvd direct na de zomervakantie. Ook worden er foto’s gemaakt door Rikus ten Brucke en 
Didier Fouarge. Deze zijn t.z.t. te zien op “my album”. Meer info volgt.  
 
Dansfilm kijken 
Op zaterdag 9 juli 10.00-12.00 uur zijn alle dansers welkom voor een  "ruwe versie" van de voorstelling in Danshuis Venray. 
Gezellig als je het dansjaar samen met je dansvrienden en vriendinnen komt afsluiten. Daarna start de zomervakantie. 
 
Dansante groet van het hele docententeam.  Voor vragen contact Kim Franssen: voorstelling@danshuisvenray.nl  
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