Beste ouders/ leerling,
Op 22 en 23 juni 2019 geven wij met onze balletschool 2x de balletvoorstelling “De Nieuwe Wereld” in het
Anna Theater in Helmond.
Deze voorstelling zal 2x gedanst worden met alle leerlingen, 1x op zaterdagmiddag 22 juni aanvang 14.00 uur en 1x
op zondag 23 juni aanvang 14.00 uur.
Annatheater, Floreffestraat 21a , 5705 AR Helmond
Om deze voorstellingen zo goed mogelijk te laten verlopen houden wij op zaterdagochtend 22 juni een generale
repetitie, deze zal starten om 10.00 uur.
Voor alle leerlingen geldt dat ze allemaal op 22 juni zaterdagochtend om 9.30 uur in het Anna Theater aanwezig
moeten zijn.
Dus op zaterdag 22 juni worden alle leerlingen vanaf 9.30 uur in het Anna Theater verwacht en zij blijven daar
dan de hele dag tot einde voorstelling 16.30 uur.
Op zondag 23 juni worden alle leerlingen om 13.00 uur in het Anna Theater verwacht.
De voorstellingen zullen rond 16.30 uur afgelopen zijn.
Geef uw kind dus brood en drinken mee, we zullen op zaterdag gezamenlijk lunchen in het Anna Theater.
De kaartverkoop gaat als volgt; u vult de onderstaande strook in en levert deze terug in bij de balletschool. Wij
zullen er dan voor zorgen dat de kaarten op de vastgestelde avonden in de balletschool voor u klaar liggen.
Wees er op tijd bij want we kunnen maar 113 kaarten per voorstelling verkopen, op = op.
Vult u de strook daarom volledig in!
Zodat wij telefonisch met u contact kunnen opnemen indien kaarten voor een voorstelling uitverkocht zijn.
Bestelling van kaarten worden afgehandeld a.h.v. volgorde binnenkomst stroken.
Wilt u er voor zorgen dat u met gepast geld kunt betalen?
De kaartverkoop zal op 3 vaste avonden in juni plaatsvinden:
•
•
•

Woensdag 5 juni van 17.00 tot 18.00 uur in de balletschool.
Dinsdag 11 juni van 19.00 tot 20.00 uur in de balletschool.
Vrijdag 14 juni van 18.00 tot 19.00 uur in de balletschool.

Op deze avonden kunt u uw kaarten voor de balletvoorstelling in de balletschool komen betalen en ophalen.
Graag ontvangen we van u voor 3 juni 2019 de onderstaande strook retour:
Deze brief is ook terug te vinden op onze website www.studiodanstique.nl.
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Datum strook retour:
Graag bestel ik de volgende kaarten:
" Zaterdag 22 juni, voorstelling; De Nieuwe Wereld, aanvang 14.00, ……..kaarten € 10,- per stuk.
" Zondag 23 juni, voorstelling; De Nieuwe Wereld, aanvang 14.00, ………kaarten € 10,- per stuk

