
 

Save the date voor Alice in One Eight Wonderland! 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

 

Op zondag 10 april staat onze leerlingenvoorstelling ‘One Eight Wonderland’ gepland op het 

Maaspodium in het Lloydkwartier in Rotterdam. Alle voorbereidingen zijn al in volle gang! De dansers 

repeteren volop en er wordt hard gewerkt aan alle kostuums en decors. Met deze brief willen we jullie 

informeren over de belangrijke data en tijden waarop leerlingen aanwezig moeten zijn.  

 

Zaterdag 9 april 

Op zaterdag gaan we met alle leerlingen repeteren in het theater. Dit is heel  belangrijk, zodat we 

kunnen wennen aan het dansen op een véél groter podium en om alvast licht en techniek voor te 

bereiden. 

 

Zondag 10 april 

Op zondag beginnen we met een generale repetitie en daarna dansen we twee voorstellingen. Bij de 

voorstellingen blijven alle leerlingen achter het toneel. Daarom kunnen zij tijdens de generale repetitie 

zelf in de zaal zitten om de voorstelling te bekijken en elkaar te zien dansen.  

 

Wie, wat en wanneer  

Hieronder is per groep aangegeven hoe laat jullie aanwezig moeten zijn. Alles vindt plaats in het 

Maaspodium. Voor een goede voorbereiding is het enorm belangrijk dat iedereen er beide dagen bij is! 

 

Groep(en) Tijd Wat 

Zaterdag 9 april 

Kleuterdans (woe) 12.30 – 14.00  

Repeteren op het grote podium, ruimtes in theater 
bekijken en gezamenlijke finale oefenen 

  

Kinderdans 6-7 jr (ma) 12.30 – 14.00  

Dansmix 8-10 jr (ma) 13.15 – 15.00 

Dansmix 11-13 jr (vrij) 13.15 – 15.00 

Jazz 2 Int (don) 13.15 – 15.30 

Modern 3 (din) 13.15 – 17.30 

Jazz 4 Gev (woe) 13.15 – 17.30 

Zondag 10 april 

Alle leerlingen 

9.30 – 10.00 Inloop 

10.00 – 11.00 Omkleden, make-up en gezamenlijke warming-up 

11.00 – 13.00 Generale repetitie 

14.00 – 15.00 1e Voorstelling 

16.15 – 17.15 2e Voorstelling 

 

Gezocht: Hulp mama’s en papa’s! 

We hebben voor de begeleiding van alle kindergroepen hulpouders nodig:  

- Op zaterdagmiddag 9 april tijdens de repetitie 

- Op zondag 10 april tijdens de generale repetitie & 1ste voorstelling 

- Op zondag 10 april tijdens de 2de voorstelling 

 



Mochten er handige mama’s of papa’s zijn die graag willen helpen met het maken van kostuums en of 

decor, laat het ons dan weten. En heb je ervaring met of vind je het leuk om ons op de 10de backstage 

te helpen met visagie en kapsels, dan horen we graag van je.  

 

Alle hulpouders ontvangen een vrijkaartje voor de voorstelling! 

 

Tot slot 

De kaartverkoop voor de voorstelling zal binnenkort van start gaan en wij brengen jullie natuurlijk als 

eerste op de hoogte hiervan. Meer informatie over de kostuums van iedere groep en overige details 

krijgen jullie van je docent in de les.  

 

Wij kijken er enorm naar uit om samen met jullie deze prachtige voorstelling te maken en wensen 

jullie allemaal heel veel plezier bij de voorbereidingen! 

 

Hartelijke groeten,    

 

Jenny, Tanya, Maaike en Anouk 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK1qvN7PnKAhXMCJoKHcJQATwQjRwIBw&url=https://www.etsy.com/listing/189040911/alice-in-wonderland-were-all-mad-here&psig=AFQjCNFcq4HXaReuxFfYscO1a04OWvNEmA&ust=1455628288525852

