Beste leden, ouders en/of verzorgers,
Het is alweer bijna zo ver!!
Zaterdag 8 juli a.s. kan iedereen weer genieten van de prachtige dansen waar onze danser en
danseressen het hele jaar zo hard voor getraind hebben. Ook voor dit jaar staat er een spetterende
middag- en avondshow op de planning.
De middagshow start om 13.30 uur en de avondshow om 19.00 uur. Een half uur voor de show gaan
de deuren van het theater open. Na de eerste show gaan alle leden naar huis om daarna weer fris en
fruitig te kunnen beginnen aan de avondshow. Bij het maken van het programma zal rekening
worden gehouden met de allerjongste danseresjes.
Om deze dag tot een succes te maken voor alle Dance leden hebben we ook uw hulp weer hard
nodig! Zonder uw hulp kunnen wij helaas geen show realiseren. Wij hopen dat er ook dit jaar weer
veel enthousiaste ouders zijn die ons achter de schermen willen bijstaan.
Wij zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen voor de ochtend (09.00 - 12.30 uur),
middag (12.00 - einde show) en avond (18.00 tot einde show).
Let er bij opgave als hulpouder op dat u - op het moment dat u ingepland staat – niet naar de show
kunt kijken. Net als voorgaande jaren dansen de kinderen 2x dezelfde show, dus kunt u gaan kijken
naar de show waar u een kaartje voor koopt.
Opgeven kan door onderstaand antwoordformulier in te leveren tijdens de voorverkoop van de
kaartjes of een e-mail te sturen naar: danceshowkwiek@gmail.com
Na opgave ontvangt u tijdig een e-mail waarin wordt vermeld wat er van u wordt verwacht.
De voorverkoop van de entreekaarten (€ 6,50 per stuk) zal zijn op:
Donderdag 08 juni a.s. van 18.00 - 19.30 uur – locatie Boemerang
Maandag 12 juni a.s. van 19.00 - 20.00 uur – locatie Boemerang
Ook is het natuurlijk nog mogelijk om kaarten te kopen aan de kassa van het Hoftheater voor
aanvang van de show. (mits niet uitverkocht)
Kaarten kosten dan € 9,00 per stuk, maar let op vol = vol!!
Wilt u zeker zijn van een plaats, maak dan gebruik van de voorverkoop.
Noteer dus alvast in uw agenda:
Donderdag 8 juni a.s. en maandag 12 juni a.s. voorverkoop!!
Zaterdag 8 juli a.s. Hoftheater!!
Graag zien we uw antwoordstrook 8 of 12 juni a.s. tegemoet of uw e-mail voor 8 juni a.s.
Voor eventuele vragen kunt u gebruik maken van bovenstaand e-mailadres.
Dit emailadres is alleen in gebruik voor vragen/opmerkingen m.b.t. de eindshow op 8 juli 2017 en zal in gebruik zijn tot
11 juli 2017

Vriendelijke groet,
Irene, Irma, Cindy, Bianca, Willemien, Monique
Commissie Hoftheater R.G.V. Kwiek
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Antwoordstrook hulpouder graag inleveren tijdens de voorverkoop op 8 of 12 juni a.s. (ook als u zich
heeft aangemeld via bovenstaand e-mailadres). Meerder voorkeuren aangeven is mogelijk.


Naam ouder: ……………………………………………………

Naam kind……………………………………………

Mijn zoon/dochter danst in groep……………………. Dag en tijdstip……………………………………….
E-mailadres………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel.nr……………………………………………………………………………………………………………………………………

Kan helpen*:

O Blok 1 (09.30 - 12.30 uur)
O Blok 2 (12.00 - einde show (16.00 uur)
O Blok 3 (18.00 - einde show (21.30 uur)
O Ik heb mij via bovenstaand e-mailadres aangemeld

* Meerdere blokken aankruisen is mogelijk
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