
                                                                                             
  

  

Beste ouders/verzorgers, dansers en danseressen,  

  

Het lijkt nog ver weg, maar we zijn al volop bezig met het in elkaar zetten van de 

grote ‘SiDanza voorstelling’.  

De laatste voorstelling waar alle danseressen van SiDanza aan meededen was 

‘Weeshuisweg 10’ en dat is al bijna vier jaar geleden. 

Nu hopen we toch echt dat de voorstelling op 2 en 3 juli door mag gaan, want alle 

danseressen staan te popelen om weer te mogen schitteren op het grote toneel in 

‘De Muzenval’.  

Het verhaal krijgt al vorm en de eerste dansen worden ingestudeerd. De 

sfeer zit er helemaal in!  

Ook dit jaar zullen we SiDanza in twee groepen verdelen. Elke groep danst dan op 

één dag twee voorstellingen, dit doen we omdat we alle danseressen de kans willen 

geven om meerdere keren in één voorstelling te schitteren. 

  

Dit kunt u alvast in uw agenda schrijven! 

  

• Zondag 19 juni 10.00-13.00 uur: Doorloop in De Höllekes voor de groepen die 

de zaterdagvoorstelling dansen en peuterdans woensdag 10:00 uur. 

  

 

• Zondag 19 juni  14.00-17.00 uur: Doorloop in De Höllekes voor de groepen 

die de zondagvoorstelling dansen. 

  

• Vrijdag 1 juli van 16.30-19.30: Generale repetitie in de Muzenval voor de 

groepen die de zaterdagvoorstelling dansen. 

  

• Zaterdag 2 juli: 9.00-12.00 uur: Generale repetitie in de Muzenval voor de 

groepen die de zondagvoorstelling dansen en peuterdans woensdag 10:00 

uur.  

  

• Zaterdag 2 juli voorstelling aanvang 14.30 uur en 19.30 uur.  

Aanwezig zijn van 13.00-17.00  uur en van 18.30-21.45 uur. 

  

 

• Zondag 3 juli voorstelling aanvang 13.00 uur en 16.00 uur. 

Aanwezig zijn van 11.30-18.15 uur. 

 

 



De zaterdagvoorstellingen worden gedanst door:  

Jazz dinsdag 18:00 uur   Jazz dinsdag 20:15 uur 

Peuterdans woensdag 10:00 uur ( alleen voorstelling 1) 

KLAZZ woensdag 16:45 uur  Klassiek donderdag 16:00 uur    

Jazz donderdag 17:00 uur   Klassiek donderdag 19:00 uur  

Klassiek zaterdag 9:30 uur  Modern zaterdag 11:00 uur 

Inspiration      Infinity 

 

De zondagvoorstellingen worden gedanst door:  

Klassiek maandag 17:30 uur   Klassiek dinsdag 19:00 uur  

Jazz dinsdag 20:15 uur   Kinderdans woensdag 16:00 uur 

Peuterdans woensdag 10:00 uur (alleen voorstelling 1)   

Jazz woensdag 18:15 uur   Jazz vrijdag 16:00 uur   

Klassiek vrijdag 17:45 uur    Modern zaterdag 11:00 uur  

Inspiration     Infinity 

  

Meedoen aan de voorstelling  

Wij gaan ervan uit dat elke leerling mee gaat doen aan de voorstelling. Mocht dit niet 

het geval zijn dan graag voor maandag 7 maart laten weten aan:  

docenten@sidanza.nl 

  

We willen u vragen alle data en tijden zorgvuldig in uw agenda te zetten. Het zou 

heel erg vervelend zijn als wij vlak voor de voorstelling nog afmeldingen krijgen. 

Dansen is een teamsport, als er één iemand niet meedoet dan heeft een hele groep 

daar hinder van (tenzij aangegeven voor 7 maart), er vallen dan gaten in de 

choreografie en dat is natuurlijk zonde en voor de danseressen verwarrend. 

  

Helpende handen  

Zoals ieder jaar zoeken we weer veel helpende handen.  

Bij deze alvast twee vragen: 

 

1. Wie wil er meehelpen met het maken van de kostuums? Je hoeft niet goed te 

kunnen naaien. 

Sandra (bestuurslid) wil je graag op weg helpen. Een lijst met wat er genaaid moet 

worden kunnen wij sturen zodra je je hebt opgegeven, we kijken dan samen naar 

wat jij wilt en kunt naaien. 

 

2. Ben jij handig en kun je ons helpen met het maken van een mooi decor?  

  

Als je ons kunt helpen met één (of allebei) van deze twee vragen, mail dan naar: 

docenten@sidanza.nl  

 

We hopen iedereen voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mochten er vragen 

zijn kun je ons altijd mailen. 

 

Met vriendelijkde dansgroet,  

Meira en Cynthia 


