
 
 

 
Tijden Repetities en Voorstellingsdag Danshuis Well  
 
 
Gezamenlijke doorloop (in de week voor deze doorloop gaan alle lessen nog gewoon door!) 
Wanneer: zaterdag 25 juni 
Wat:   Doorloop in de eigen dansstudio van Danshuis Well (zonder kostuum) 
Tijden:   09.00 – 10.00 uur  Blok 1 (aan het einde van dit blok Op het Marktplein – Klassiek D) 
   10.00 – 11.00 uur Blok 3 (let op, eerst dus blok 3!) 
   11.00 – 12.00 uur  Blok 2  
   12.00 – 13.00 uur  Blok 4 
Graag 5 minuten voor aanvang van de repetitie tijd aanwezig zijn. 
 
Projectweek vanaf 27 juni (in deze week zijn er géén reguliere lessen!) 
Wanneer: dinsdag 28 juni 
Wat:   Podium repetitie in Schouwburg Venray (zonder kostuum) 
Tijden:  16.00 – 17.00 uur  Blok 1 (aan het einde van dit blok Op het Marktplein – Klassiek D) 
   17.15 – 18.30 uur Blok 3 (Kleuterdans hoeft er deze dag niet bij te zijn!) 
   18.30 – 19.45 uur Blok 2  
   19.45 – 21.00 uur  Blok 4 
Graag 15 minuten voor aanvang van de repetitie tijd aanwezig zijn.  
Een hulpouder wacht de groepen op in de foyer van de Schouwburg. 
 
Wanneer:  donderdag 30 juni  
Wat:   Generale repetitie in Schouwburg Venray (in kostuum, denk aan de juiste basiskleding) 
Tijden:   16.00 – 17.00 uur  Blok 1 (aan het einde van dit blok Op het Marktplein – Klassiek D) 
   17.00 – 18.00 uur  Blok 3 (aan het einde van dit blok Misty Love - Modern D) 
  19.00 – 20.00 uur  Blok 2 
   20.00 – 21.00 uur Blok 4  
Graag 20 minuten voor aanvang van de repetitie tijd aanwezig zijn.  
Een hulpouder wacht de groepen op in de foyer van de Schouwburg. 
 
Voorstellingsdag 
Wanneer: zondag 3 juli (13.00 uur en om 16.00 uur) 
Tijden:  zie schema hieronder 
  

Aankomsttijd Schouwburg  Groep 

10.45 uur  Alle groepen, behalve onderstaande 3. 

11.30 uur  Kinderdans B (za 09.00 uur) 

11.50 uur Kinderdans A (vrij 14.30 uur) 

12.00 uur  Kleuterdans (vrij 15.30 uur) 
 
 
  
 
 
 

 

 

 
 


