
 

 

INFORMATIE ACHTER DE SCHERMEN 
Het is bijna zover, onze eindvoorstellingen Belle en het Beest. We zijn de afgelopen tijd enorm druk 

bezig met de kostuums, choreografieën, draaiboeken etc. In dit document vind je alle informatie voor 
de dag zelf. Lees het goed door dan zal deze dag één groot feest worden! 

 

Hoe laat ben je aanwezig bij het theater? 
✦ Voorstelling 1 	
9:00 uur = BC Dancers 1 & 2 
9:15 uur = BC Dancer 3 en alle groepen die 12 jaar of ouder zijn 
9:30 uur = Leerlingen van de groepen 3-4, 4-5, 5-6 jaar 
9:45 uur = Leerlingen van de groepen 6+, 8+, 10+ 
	
✦ Voorstelling 2	
14:00 uur = Leerlingen van de groepen 3-4, 4-5, 5-6 jaar 
14:15 uur = Leerlingen van de groepen 6+, 8+, 10+, 12+ 
	
✦ Voorstelling 3		
18:00 uur = Leerlingen van alle groepen 
	

Waar meld ik mij? 
✦ BC Dancers 1,2,3 & groepen 12+	
Via de artiesteningang aan de linkerzijde van het theater naar binnen. BC Dancers 1 hebben 
kleedkamer 1, BC Dancers 2, 3 gaan naar de eerste foyer en de groepen 12+ gaan meteen 
de trap op naar boven naar de 1e etage en zoeken hun kleedkamer.  
	
✦ Dansmix 3-4, 4-5, 5-6 jaar	
Verzamelen op het plein aan de voorzijde van het theater. Hier worden de leerlingen 
verzameld en gaan onder begeleiding in groepjes naar de linkerzijde van het theater. Hun 
kleedkamer is te vinden in de tweede foyer. Het verzamelpunt is te herkennen aan de bordjes 
die omhoog worden gehouden door desbetreffende begeleiders.  
	
✦  Groepen 6+, 8+, 10+ jaar 
Groepen	6+,	8+,	10+:	verzamelen	op	het	plein	aan	de	(linker)voorzijde	van	het	theater,	bij	de	
bomen.	Wanneer	de	groepen	compleet	zijn	worden	zij	onder	begeleiding	via	de	
artiesteningang	aan	de	linkerzijde	van	het	theater	naar	binnen	gebracht,	dan	meteen	de	trap	
naar	boven	naar	de	1e	etage	naar	de	kleedkamers.	
	
Alle	leerlingen	gaan	zonder	ouders	naar	de	kleedkamers.	De	ouders	komen	pas	voor	

aanvang	van	de	voorstelling	via	de	hoofdingang	van	het	theater	naar	binnen!!	
	

Eigen aanvulling bij je kostuum 
Vergeet	niet	je	eigen	deel	mee	te	brengen,	zoals	bijvoorbeeld:	je	balletschoenen,	high	heels,	
sneakers,	of	spaghetti	hemd/top,	hotpants	of	legging.	Het	complete	overzicht	staat	in	de	
vorige	nieuwsbrief	en	op	de	website.	

 



 

 

Haren  
Er wordt verwacht dat de leerlingen hun haren thuis al verzorgen! Heb je dit gemist? In de 
vorige nieuwsbrief staan foto's hoe de haren moeten zitten. Deze nieuwsbrief is ook terug te 
vinden op de website. Hieronder een kort overzicht. 
✦ Dansmix = 2 staarten rijen met witte elastieken 
✦ Urban/Showfunk/Modern = Hoge staart 
✦ Klassiek/spitzen = Hoge knot 

	
Schmink 

✦ Alle leerlingen (m.u.v. de kleuters) komen al met mascara op en zwart lijntje boven en onder 
de ogen naar het theater. 

	
Vermaak in de kleedkamer  

✦ Als de dansers niet op het toneel zijn, zijn ze in de kleedkamer, of op het zijtoneel en 
coulissen. 

✦ Om ervoor te zorgen dat de sfeer onderling gezellig is en dat het rustig blijft, is het handig 
om wat kleine spellen mee te nemen. Deze dag bestaat niet alleen uit de mooie momenten 
op het toneel, maar zeker ook uit speciale momenten achter de schermen. Dit ervaren we 
als een soort schoolreisje in het theater. 

✦ Voor de kleuters zullen de hulpmoeders voorlezen, de kinderen kunnen kleuren, en rustige 
spelletjes doen. Papier en kleurpotloden zijn aanwezig, maar ze kunnen ook zelf een 
kleurboekje meenemen voorzien van naam. Het voelt voor de jongste dansers ook altijd 
vertrouwd als ze een eigen knuffel mee hebben. Om deze niet kwijt te raken is het aan te 
raden de knuffel te voorzien van de naam de je kind. 

✦ Leerlingen 6+, 8+, 10+ : spelletjes die niet veel ruimte in nemen of snel stuk kunnen gaan: 
kaarten, memory, kwartet, skubo. Laat elektronische apparaten als ipad, ipod, telefoon 
zoveel mogelijk thuis. Zo kan het niet stuk gaan of kwijt raken en kunnen we er samen een 
gezellige dag van maken. 

✦ Alle leerlingen dansen 1 dans voor de pauze en 1 dans na de pauze, waardoor ze ook druk 
in de weer zullen zijn met de kostuums en de dansen. 

	
Eten & Drinken 

Om deze dag fit en vol energie te blijven is het aan te raden om zoveel mogelijk gezond en 
gevarieerd eten mee te brengen, zeker als je meerdere shows meedanst. Denk aan brood, 
wraps, salade, crackers, rauwkost, fruit) Zorg ook voor een flesje die je steeds kan hervullen 
met water. Pas op met eten en drinken dat snel kan vlekken op de kostuums, zoals chocola, 
fristi, etc. Een snoepje kan prima, maar komkommer, appel, rijstwafel, etc doen het ook erg 
goed voor tussendoor. Zo voorkomen we dat leerlingen misselijk worden. 

	



 

 

Naar het toneel 
✦ De jongste leerlingen gaan voor aanvang van de show even naar het toneel om te zien waar 

ze gaan dansen, hoe alles eruit ziet, waar de ouders komen te zitten, zodat ze hier alvast 
een beeld van hebben. 

✦ Alle leerlingen worden opgehaald en als groep naar het toneel begeleid. Vanaf het zijtoneel 
zien ze dan eerst nog andere groepen dansen voordat ze zelf aan de beurt zijn 

✦ Leerlingen zijn steeds onder begeleiding 
	

Gevonden voorwerpen 
Tijdens de show zijn er haast verkledingen. Soms ook in de coulissen. Hierdoor komen er 
ook kostuums op plaatsen waar ze niet horen. Deze doen we in de gevonden voorwerpen 
bakken die op de tafel op het zijtoneel staat. Zo kan iedereen zijn spullen weer terug vinden.  
	
Heb je een haast verkleding? Dan neem je een wasmand/bak mee voorzien met je naam. De 
docent heeft dit met de desbetreffende leerlingen al besproken.  
	

Na de voorstelling 
De leerlingen gaan na afloop van de voorstelling terug naar de kleedkamer om hun 
dansschoenen te wisselen voor de buitenschoenen en hun tas te pakken, daarna worden ze 
per groep naar de foyer gebracht. Hier kunnen de ouders de leerlingen weer ophalen.  
Het is voor ouders niet toegestaan om naar de kleedkamers komen, dit zorgt voor 
veel onrust! 
Leerlingen die in meerdere voorstellingen dansen blijven tussen de voorstellingen door in het 
theater en zoeken als het nodig is hun nieuwe kleedkamer op. 
	

Hoe herken je wie tijdens de voorstelling?  
✦ Hulpmoeders	dragen	een	zwart	t-shirt	met	het	logo	van	de	Balletstudio.	
✦ Wendeline	en	Catja	zijn	herkenbaar	aan	een	lichtblauwe	naam-button.		
✦ Docenten	lopen	rond	in	eigen	kleding.	
✦ Hulpjuffen	hebben	dezelfde	kostuums	aan	als	de	kleuters.	

	
Iedereen veel plezier en toi toi toi met de voorstellingen! 


