
THEATERSHOW INFORMATIE  
MADRE TERRA - APRIL 2022 

 
Beste leden/ouders/verzorgers, 
 
De dansen van de groepen zijn al bijna af, kostuums worden 
besproken of gepast, decorstukken zijn in de maak...dan is het echt al bijna zover: 
Zaterdag 21 en zondag 22 mei gaan we met onze dansleerlingen het toneel op. 
 

Heeft u al kaartjes gekocht via www.ccgr.nl ?  
(Indeling van de show is terug te vinden op de website of in de ledenapp.) 
 
Om alle dansers een fijne presentatie te laten beleven, vragen wij jullie vriendelijk het onderstaande 
goed door te lezen. 
 

Aanwezigheid in de lessen: Een optreden kan best spannend zijn, het podium, de theaterlichten, 
zoveel mensen in het publiek of het nou je 1e of 10e show is. In de lessen willen wij onze leerlingen 
zo goed mogelijk voorbereiden om zelfverzekerd het podium op te gaan, zodat ze vooral kunnen 
genieten van deze leuke en spectaculaire ervaring! 
 
Aanwezigheid in de komende 4/5 lessen is niet alleen voor de danser zelf belangrijk, maar is voor de 
hele groep van belang voor fijne repetities. 
 

Hoe ziet zo'n theaterdag eruit? 
Aankomst theater: Uiterlijk 1 uur voordat jouw 1e show begint aanwezig zijn! 
 
Show 11.00-12.00u = 10.00u vertrek naar backstage 
Show 13.00-14.00u = 12.00u vertrek naar backstage 
Show 15.00-16.00u = 14.00u vertrek naar backstage 
Show 17.00-18.00u = 16.00u vertrek naar backstage 
 
Bij de ingang wordt je per groep opgevangen door docenten en hulpouders/vrijwilligers te herkennen 
aan bloemenkrans of Djazzle shirt. In deze tijd wordt er backstage een keer geoefend op het podium, 
geschminkt, kostuums aangetrokken, decorstukken of attributen gecontroleerd. Ouders/Publiek 
blijven in de foyer tot de theaterzaal door personeel geopend wordt ca. 10 minuten voor de start van 
show 
 

Wat doe je aan: In de lessen wordt er per groep een outfit/kostuum afgestemd wat past bij hun 
subthema. Wat hiervoor nodig is uit de eigen kledingkast wordt uiterlijk voor de meivakantie per 
mail/appgroep aan jullie gecommuniceerd. 
 

Wat neem je mee of is belangrijk vooraf: 
* Kleed je voor zover mogelijk thuis al in kostuum of basis dansoutfit om en doe je haren op de 
afgesproken manier. 
* De Djazzle kostuums liggen in het theater klaar en blijven na afloop ook in het theater! Dus neem 
eventueel extra kleding mee indien nodig. 
* Neem een herkenbare tas mee, liefst met voor-en achternaam erop. Daar zitten je dansschoenen in 
en datgene van je kostuum/attribuut wat je thuis nog niet aan kan. Een flesje water en evt. iets lichts 
te eten. de gehele dag is er een bar voor eten/drinken in de foyer geopend. 



* Laat waardevolle spullen, snoep en kauwgom thuis. 
* Voor/tijdens/na de shows blijf je in het gebouw (de kleedruimte of in de foyer). A.u.b. niet naar 
buiten bij de hoofdingang (parkeerplaats)! 
 

Na afloop show: Dreumes/Peuters/Kleuters/Beperking groepen die 1x dansen, gaan na afloop van 
hun show in de kleedkamer hun spullen pakken en naar hun publiek in de foyer/naar huis. Wij 
brengen de jonge leerlingen naar de foyer. 
 
Leerlingen die meedansen in 2 shows, mogen na afloop van hun 1e show uiteraard naar de foyer om 
hun fans te begroeten. De Djazzle kostuums worden mogelijk tussentijds uitgedaan. Een half uur 
voor de volgende presentatie worden de groepen weer verzameld bij de ingang en gaan ze terug 
backstage. Ouders en andere fans blijven dan ook weer in de foyer. 
 

Foto/filmopname: Het is toegestaan om tijdens de presentaties te filmen en fotograferen. Graag 
rekening houden met de omzittenden in de zaal en gelieve geen flitsers of geluid te gebruiken om de 
dansers niet te storen tijdens hun optreden. 
 
Graag tot ziens bij Djazzle en Theater de Boodschap! 
 
Met dansante groet, 
Team Dansstudio Djazzle 


