
 

 

 

 

• • •  INFORMATIEBRIEF WINTERSHOW 
In deze speciale editie van de nieuwsbrief staat alle informatie over de aankomende wintershow. Zet de data 

van de kaartverkoop in je agenda en lees de brief goed door. 

 

Wintershow 

Op Zondag 23 januari is het zover: De winterdansshow 2022. De eerste wintershow als Dance Barendrecht! In 

deze show dansen de groepen samen in een groot theaterstuk met als thema Movie Night.  

 

 

Informatie 

Datum:  23 januari 2022 

Locatie:  Het Kruispunt  

Adres:   Middenbaan 111  

2991 CS Barendrecht  

 

Tijdschema show 1 

11.00 uur:  aanwezig  

12.00 uur: start show 

13.30 uur: einde show 

 

Tijdschema show 2 

14.30 uur:  aanwezig  

15.30 uur: start show 

17.00 uur: einde show 

 

  

 

 

Kaartverkoop 
Aangezien we er zeker van willen zijn dat elke danser aangemoedigd wordt door hun eigen publiek hebben we 

per danser 3 kaarten gereserveerd. Deze gereserveerde kaarten kunnen afgehaald worden tijdens een van de 

drie onderstaande verkoopmomenten. * 

 

Verkoopmomenten 

Maandag 15-11-2021  Hof van Maxima - Adrianapolder 50 17:30-19:30  

Woensdag 17-11-2021  Kruidentuin - Kruidentuin 6 16:30-18:30  

Zaterdag 20-11-2021  Zichtwei - Haarspitwei 9 10:00-12:00  

 

De kosten van een kaartje bedragen €7,50,-. Je kan enkel contant betalen.   

We willen je verzoeken om gepast te betalen. Je krijgt de kaarten direct mee. De plaatsen in de zaal worden 

bepaald aan de hand van de verkoop volgorde, dat betekent dat het niet mogelijk is om zelf de zitplaats te kiezen. 

Bij het kopen van kaartjes is het dragen van een mondmasker verplicht. 

 

Mochten de kaarten na deze drie verkoopmomenten nog niet uitverkocht zijn, dan zullen we een extra vrije 

verkoop inplannen. Hier kan je extra kaarten kopen. Wij kunnen niet garanderen dat we na de vastgestelde 

verkoopmomenten kaarten over hebben. Meer informatie over deze verkoop volgt later.  

 



 

 

 

 

 

* Kaarten worden niet teruggenomen.  

* Als kaartjes kwijt zijn geraakt moeten er nieuwe kaartjes worden gekocht.  

* Ook voor kleine kinderen moeten er kaarten gekocht worden in verband met de veiligheid 

 

In onderstaand overzicht is te zien wie in welke show danst en voor welke show er 3 kaarten gereserveerd zijn.  

 

Groep   Danst in cast 1 Danst in Cast 2  Kaarten 
beschikbaar 
voor show 

Train(st)ers  

Peuters  Ja Nee 1 Marjolein/Merel/Marit  

Recreatie 1  Nee Ja 2 Marjolein/Merel/Marit  

Recreatie 2 Ja Nee  1 Marjolein/Lisa  

Recreatie 3 Nee  Ja 2 Marjolein/Lisa  

Recreatie 4 Ja Nee  1 Lotte/Nikki  

Recreatie 5 Nee  Ja 2 Lotte/Nikki  

Recreatie 6 Nee  Ja 2 Lotte 

Dames Nee  Ja 2 Kim 

Zumba kids Ja Nee 1 Tessa/Chayenne  

Zumba 12+ Nee Ja 2 Tessa/Chayenne  

Zumba volwassenen Ja Nee 1 Tessa 

Streetdance 1 Ja Nee  1 Katinka 

Streetdance 2 Nee Ja 2 Katinka 

D6-9 Ja Nee  1 Marjolein/Kim 

D13  Ja Ja 1 Ella-Jane 

C13  Ja Ja 1 Roan/Miranda  

D16  Ja Ja 1 Anouk/Eline  

C16  Ja Ja 1 Eline/Miranda  

D16+ Ja Ja 2 Kim 

B19  Ja Ja 1 Roan/ Kirsten  

B20  Ja Ja 2 Tessa  

A20  Ja Ja 2 Rowan   

 

Informatie voor de dansers 
Om de show succesvol te laten verlopen volgen hierbij een aantal belangrijke dingen om rekening mee te 

houden. Samen met jullie maken we er graag een spetterende dag van!!! 

 

De voorbereiding 

- Zorg dat je een tas bij je hebt, waar al je eigen spullen in passen. 
- Laat waardevolle spullen en sieraden zoveel mogelijk thuis.  
- Zorg ervoor dat je genoeg eten en drinken bij je hebt.  
- De train(st)ers zullen je opwachten bij de ingang van het theater. Het publiek dat je meeneemt mag 

voorafgaand een drankje drinken in het theatercafé, zodat jij je goed kan voorbereiden. 
 

Kleding 

- Neem je kostuum(s) en dansschoenen mee. 
- Zorg dat je je kostuum al zoveel mogelijk aanhebt. 
- Probeer je haar (voor zover mogelijk) thuis al te doen. 

 

  



 

 

 

 

 

De voorstelling 

- Het is belangrijk dat we ons goed aan het schema houden en dat je luistert naar de aanwijzingen van 
de leiding.  

- Het de bedoeling dat we zachtjes praten aangezien de kleedkamers deels grenzen aan het toneel.  
- Als artiest is het niet de bedoeling dat je tijdens de pauze naar het publiek of je ouders gaat.  

 

Informatie voor het publiek 
Parkeren 

Parkeren kan voor de deur van het theater.  

 

Brengen deelnemer 

De train(st)ers staan klaar bij de ingang om de dansers te begeleiden naar de kleedkamers. 

 

Theatercafé 

Voor de show is er ruime gelegenheid om een drankje te nuttigen in het café. Het café is een uur voor aanvang 

van de show en na afloop van de show geopend. Voor het publiek is het niet toegestaan eigen consumpties te 

nuttigen. Eten en drinken in de zaal is tevens niet toegestaan. 

 

Stoelen in de zaal 

Op de kaart(en) staat een stoelnummering, die correspondeert met de door jullie gereserveerde stoel(en) in de 

zaal. We verzoeken je vriendelijk om je aan deze stoelnummering te houden.  

 

Tijdens de show 

De deuren sluiten na de start van de show, zorg dus dat je op tijd bent. Er worden foto en filmopnamen 

gemaakt door de organisatie. Flitsen is niet toegestaan.  

 

Einde van de show 

Na de show verzoeken wij je om plaats te nemen in de hal. Wij zullen ervoor zorgen dat de dansers ook naar de 

hal komen. Mocht je de danser een presentje of bloemen willen overhandigen, dan kan dit na de show in de 

hal (en dus niet in de zaal).  

 

We gaan er met zijn allen een top show van maken! 

Wij hebben er zin in! 

 

Hartelijke groeten, 

Team Winterdansshow 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/DanceBarendrecht
https://www.instagram.com/DanceBarendrecht
https://www.youtube.com/JazzDancingNL

