Beste ouders, dansers,
We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor onze grote dansvoorstellingen.
We hopen dat u deze dagen alvast kunt reserveren in uw agenda.
22 juni Repetitie in DVO hal Bennekom
Op zaterdag 22 juni 2019 repeteren we in de DVO hal (Achterstraat 1 Bennekom) met alle
dansgroepen van Dansstudio Poppelaars voor de grote voorstelling.
We verwachten alle dansers om c.a. 10.45 uur. (tip: omkleden en haren kun je ook alvast thuis
doen).
Na een korte uitleg gaan we om 11.00 uur beginnen met repeteren van de einddans. Daarna oefenen
we de show in de juiste volgorde.
Wanneer je klaar bent met jouw dans en je danst niet nog een keer, dan mag je naar huis (tijden zie
draaiboek). Uiterlijk 13.00 uur klaar. Neem eten/drinken mee. Tip: zet je naam in je kleding,
schoenen en tas.
Waarom een extra repetitie?
De dansers kunnen ervaren hoe het is om te dansen in een andere ruimte voor een publiek.
Vooral de dansers die in meerdere groepen dansen kunnen oefenen om snel te verkleden en op tijd
klaar te staan voor hun volgende dans.
De dansers kunnen de andere dansgroepen zien zodat ze weten wanneer zij aan de beurt zullen zijn.
Deze repetitie is voor ons handig om te zien of het draaiboek klopt.
Voor de vrijwilligers is het handig om te oefenen zodat ze weten wat zij kunnen verwachten en wat
er van hen wordt verwacht.
Wij vragen jullie om tijdens de repetitie te oefenen alsof het al de echte show is. Dit betekent: haar
strak al zoals je het tijdens de voorstelling ook doet. In de juiste kleding met het juiste ondergoed
(zodat er geen bandjes e.d. zichtbaar zijn), de juiste sokken (als je sokken draagt), geen sieraden.

29 juni dansvoorstellingen in Cultura
Op zaterdag 29 juni dansen we 2 keer onze dansvoorstelling in Cultura Ede (Molenstraat 45 Ede).
Dansstudio Poppelaars viert dan haar 10 jarig jubileum.
Het thema van de voorstelling is Meesterwerken. De dansstukken zijn geïnspireerd op beroemde
choreografen, componisten, kunstenaars, maar ook popsterren, en bekende musicals.
Ouders, familie en vrienden kunnen vanaf mei een ticket kopen via www.cultura-ede.nl of
telefonisch via 0318 672800.
De eerste dansgroepen worden al vanaf 10.30 uur in Cultura verwacht om hun kleedkamer en
teamcaptain te vinden en om om te kleden. Het is een lange dag dus neem eten en drinken mee en
evt. een boekje of spelletje.
Elke dansgroep krijgt een paar minuten de tijd om op het podium te repeteren in de juiste kleding.
In het draaiboek staat voor elke groep om hoe laat zij op het podium aan de beurt zijn. Let op: dit is
een indicatie en het kan dus dat je 10 minuten eerder of later aan de beurt bent. Zorg daarom dat je
eerder aanwezig bent en op tijd bent omgekleed.

Tijdens deze generale repetitie is een fotograaf aanwezig.
Het publiek voor Show I kan om 12.45 uur plaatsnemen in het theater. De tickets zijn niet
gekoppeld aan een stoelnummer.
Om 13.00 starten we met Show I.
Show I en Show II zijn bijna helemaal hetzelfde. Maar let op:
In Show I dansen alle dansgroepen inclusief de peuters, kleuters en spitzengroep.
In Show II dansen alle groepen behalve de kleuter en peutergroepen en spitzengroep.
De meeste dansers dansen dus 2x dezelfde show.
Om ongeveer 14.30 uur is de eerste show afgelopen. (De peuter en kleuters kunnen weer naar huis.)
(De peuters en kleuters mogen na hun dans bij hun familie in het publiek zitten. Alle andere dansers
blijven back stage).
Om c.a. 15.15 uur kan het publiek voor Show II plaatsnemen.
Om 15.30 uur start Show II. Deze zal rond 17.00 uur afgelopen zijn.

Hulp gezocht
Wij zoeken vrijwilligers die achter de schermen willen helpen om de generale repetitie en de
voorstellingen in goede banen te leiden.
Het gaat om de repetitie op 22 juni in de DVO hal van 10.45 tot uiterlijk 13.00 uur, en/of
29 juni tijdens de generale repetitie in Cultura Ede van 10.30 tot 13.00 en/of
29 juni tijdens show I in Cultura Ede van 13.00 – 15.00 uur en/of
29 juni tijdens show II in Cultura Ede van 15.00 – 17.00 uur
Als vrijwilliger wordt je teamcaptain van een dansgroep. Elke dansgroep heeft 1 of 2 teamcaptains
nodig die de groep begeleidt. De teamcaptain houdt het programma in de gaten en zorgt dat de
dansgroep op tijd compleet en omgekleed klaarstaat. Je helpt evt. met schminken, haren doen, helpt
met verkleden, controleert of de kleding goed zit zodat niks kan afzakken als ze op het podium
dansen enz. enz.
Opgeven als vrijwilliger kan via een email naar stefaniepoppelaars@gmail.com of schrijf je in via
de lijst op het prikbord.
Geef aan wanneer je wilt komen helpen en evt. bij welke groep je wilt helpen.
We gaan er samen 2 mooie shows van maken!
Bedankt voor jullie inzet.
Mochten er vragen of suggesties zijn. Bel of mail gerust.
Met vriendelijke groet.
Stefanie en Daniëlle en Heddy Poppelaars
Dansstudio Poppelaars
Kaardebol 10B Bennekom
0645761757
stefaiepoppelaars@gmail.com
www.danspoppelaars.nl

Voorlopig tijdschema
22 juni Generale Repetitie in DVO hal

(Na jouw dans mag je naar huis)

Iedereen 10.45 uur aanwezig, omkleden, uitleg.
1. Openingsdans (iedereen behalve kleuters, peuters en spitzen)
buiging oefenen (iedereen)

11.00 uur
11.10 uur

2. kleuters en peuters

11.20 uur

3. spitzen

11.25 uur

4. klassiek ballet E

11. 27 uur

5. klassiek ballet D

11.32 uur

6. klassiek ballet C

11.38 uur

7. Project Perfection

11.43 uur

8. streetjazz D

11.45 uur

9. streetjazz C

11.50 uur

10. klassiek ballet A

11.54 uur

11. klassiek ballet B

11.59 uur

12. Hiphop A

12.05 uur

13. Hiphop B

12.09 uur

14. Streetjazz B
15. (Streetjazz A)

12.15 uur

16. Tapdance tieners

12.20 uur

17. Daniëlle Stefanie

12.24 uur

18. Tapdance volwassenen
19. solo’s/ duo’s
20. Flying Kisses

12.27 uur

21. Modern
22. Einddans

12.30 uur

opruimen

Tijden zijn een benadering. Het kan dus zijn dat je 10 minuten eerder of later aan de
beurt bent.

Voorlopig tijdschema
29 juni Generale Repetitie in Cultura
Neem eten drinken, boekje/spelletje mee. Zet je naam in je schoenen, tas en kleding.
Vanaf 10.15 uur kunnen eerste dansers omkleden, spullen klaarleggen, schminken, haar strak.
Oefenen op het toneel:
1. Spitzen

10.45 uur

2. klassiek ballet E

10.48 uur

3. klassiek ballet D

10.52 uur

4. klassiek ballet C

10.57 uur

5. Project Perfection
6. streetjazz D

11.01 uur

7. streetjazz C

11.05 uur

8. klassiek ballet A

11.10 uur

9. klassiek ballet B

11.15 uur

10. Hiphop A

11.20 uur

11. Hiphop B

11.24 uur

12. Streetjazz B
13. (Streetjazz A)

11.28 uur

14. Tapdance tieners

11.33 uur

15. Daniëlle Stefanie

11.36 uur

16. Tapdance volwassenen
17. solo’s/ duo’s
18. Flying Kisses

11.39 uur
11.44 uur
11.54 uur

19. Modern
20. Einddans / openingsdans
21. kleuter/ peuters

11.58 uur
12.02 uur
12.30 uur

publiek naar binnen vanaf 12.45 uur
start show I om 13.00 uur
Tijden zijn een benadering. Het kan dus zijn dat je 10 minuten eerder of later aan de beurt bent.

Voorlopig tijdschema
29 juni Show I Cultura
welkom
1. Openingsdans?

13.00 uur
13.05 uur

2. Kleuters Peuters

13.10 uur

3. Spitzen

13.15 uur

4. klassiek ballet E

13.17 uur

5. klassiek ballet D

13.21 uur

6. klassiek ballet C

13.25 uur

7. Project Perfection
8. streetjazz D

13.30 uur

9. streetjazz C

13.34 uur

10. klassiek ballet A

13.38 uur

11. klassiek ballet B

13.42 uur

12. Hiphop A

13.47 uur

13. Hiphop B

13.51 uur

14. Streetjazz B
15. (Streetjazz A)

13.56 uur

16. Tapdance tieners

14.01 uur

17. Daniëlle Stefanie

14.04 uur

18. Tapdance volwassenen
19. solo’s/ duo’s
20. Flying Kisses

14.08 uur
14.12 uur
14. 22 uur

21. Modern
22. Einddans

14.26 uur
14.30 uur

einde 14.35
klaarmaken voor SHOW II
Show II start om 15.30 uur
Tijden zijn een benadering. Het kan dus zijn dat je 10 minuten eerder of later aan de beurt bent.

Voorlopig tijdschema
29 juni Show II Cultura
welkom
1. Openingsdans?

15.30 uur
15.35 uur

2. klassiek ballet E

15.41 uur

3. klassiek ballet D

15.45 uur

4. klassiek ballet C

15.55 uur

5. Project Perfection
6. streetjazz D

16.00 uur

7. streetjazz C

16.04 uur

8. klassiek ballet A

16.08 uur

9. klassiek ballet B

16.12 uur

10. Hiphop A

16.17 uur

11. Hiphop B

16.21 uur

12. Streetjazz B
13. (Streetjazz A)

16.25 uur

14. Tapdance tieners

16.35 uur

15. Daniëlle Stefanie

16.38 uur

16. Tapdance volwassenen
17. solo’s/ duo’s
18. Flying Kisses

16.41 uur
16.46 uur
16.56 uur

19. Modern
20. Einddans

16.59 uur
17.05 uur

einde 17.10
opruimen
Feest
Tijden zijn een benadering. Het kan dus zijn dat je 10 minuten eerder of later aan de beurt bent.

