
 
Onderwerp: informatie dansvoorstelling dansers vanaf kinderdans 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en cursist, 
 
Alle dansers zijn enthousiast en supergoed aan het trainen voor alle dansen. Nog even en dan is het eindelijk zover!  
Dan mogen alle dansers hun dans laten zien op het podium in de schouwburg Venray. De komende weken worden alle 
overgangen van de dansen geoefend. Super belangrijk om het een geheel van te maken. 
In de bijlage vind je de volgorde van de voorstellingen en kun je precies zien in wek blok jouw dans zit. 
 
Repetities projectweken 
Wanneer: maandag 20 juni 
Wat:   Doorloop in de studio Danshuis Venray alles voor de pauze, dansers worden bij de ingang opgevangen 
Tijden:  17.00-18.15 blok 1 (zonder peuter en kleuters en dansmix) 

18.15-19.30 blok 2 
 

Wanneer: dinsdag 21 juni 
Wat:   Doorloop in de studio Danshuis Venray alles na de pauze , dansers worden bij de ingang opgevangen 
Tijden:  17.00-18.15 blok 3 (zonder peuter en kleuters en dansmix) 

18.15-19.30 blok 4 
 
Wanneer: maandag 27 juni    
Wat:   Podiumverkennen in de Schouwburg alles voor de pauze  (zonder kostuum) 
Tijden:  16.00-18.00 blok 1 (zonder peuter en kleuters en dansmix)   

18.00-20.00 blok 2 
 
Wanneer: woensdag 29 juni 
Wat:   Podiumverkennen in de Schouwburg Venray alles na de pauze  (zonder kostuum) 
Tijden:  16.00-18.00 blok 3 (zonder peuter en kleuters en dansmix) 

18.00-20.00 blok 4 
 
Wanneer: vrijdag 1 juli 
Wat:   Generale repetitie in de Schouwburg Venray in kostuum 
Tijden:  15.30-16.00 peuterdans en dansmix 

15.45-16.15 kleuterdans 
16.15-17.15 blok 1 (zonder peuters en kleuters en dansmix) 
17.15-18.15 blok 3 (zonder peuters en kleuters en dansmix) 
19.00-20.00 blok 2   
20.00-21.00 blok 4 
 

Voorstellingsdag 
Wanneer: zaterdag 2 juli (14.00 uur en om 19.00 uur) 
Tijden:  11.30 uur  Dansers Allure aanwezig 

12.00 uur   Dansers aanwezig voor schminken 
  13.15 uur   Peuters en Kleuters en dansmix aanwezig 
Voorstelling 1:   14.00-16.30 uur  Voorstelling 1 
Voorstelling 2:    19.00-21.30 uur Voorstelling 2 
Tussen de voorstelling door van 16.30-18.15 uur gaan alle dansers naar huis om een hapje te eten. Om 18.15-18.30 uur zijn 
alle dansers weer terug in de Schouwburg. 
 
Afmelden 
Mocht iemand onverwachts niet aanwezig kunnen zijn bij een doorloop of repetitie dan graag op de mail laten weten aan 
Kim op voorstelling@danshuisvenray.nl 
 
Kaartverkoop 
Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar: https://www.schouwburgvenray.nl/programma/12194/danshuis-venray-well 
 
Reguliere lessen vervallen tijdens projectweek 
Op maandag 20 en dinsdag 21 juni en in de week van maandag 27 juni t/m zaterdag 1 juli vervallen de reguliere lessen van de 
dansers die meedoen aan de voorstellingen.  
Op maandag 4 juli en dinsdag 5 juli  zijn er geen lessen voor alle dansers die mee hebben gedaan aan de voorstelling. Van 
woensdag 6 t/m vrijdag 8 juli zijn de laatste lessen en wordt het seizoen feestelijk afgesloten. 
 
Vragen m.b.t. voorstelling 
Door enorme drukte rondom de voorstelling wil ik de docenten niet overbodig belasten en wil ik je vragen te contacten met:  
voorstelling@danshuisvenray.nl  mochten er vragen omtrent de voorstelling zijn. Dank voor het begrip. 
 
Op naar een spetterende voorstelling!  Dansante groet Myrna van Rens  
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