Beste dansers (en ouders) van de les:
-

Maandag, V for Vendetta, 20.00 – 21.30 uur, docent Geronimo Tehupuring,
locatie DIFF Dance Centre, Middelweg 400

De voorbereidingen voor de Eindvoorstellingen 2018 zijn alweer in volle gang en
daarom ontvangen jullie deze mail met de eerste belangrijke informatie.
Lees deze mail helemaal door en noteer alle data in de agenda.
Wij raden aan om alle e-mails die je van ons ontvangt over de voorstellingen in een
mapje te bewaren, zodat je altijd alles terug kunt vinden!
De Eindvoorstellingen 2018 zijn op vrijdag 13 juli en zaterdag 14 juli 2018,
in Theater De Spiegel, Spinhuisplein 2, Zwolle. In dit weekend zijn er 3
voorstellingen en jullie doen alle 3 de voorstellingen mee.
Bovenstaande groep doet aan alle 3 de voorstellingen mee:
- Vrijdagavond 13 juli, aanvang show 19.00 uur
- Zaterdagmiddag 14 juli, aanvang show 14.00 uur
- Zaterdagavond 14 juli, aanvang show 19.00 uur
De tijd dat jullie aanwezig moeten zijn is nog niet bekend. Zodra wij dit weten krijgen
jullie een mailtje van ons.
Voorafgaand aan de voorstellingen zijn er een aantal Algemene Repetities en
Generale Repetities ingepland, die andere tijden hebben dan jullie reguliere
lestijden. Tijdens deze repetities komen alle groepen van het hele blok samen en
kunnen we alles goed repeteren en doorlopen, zodat je weet wat er gebeurd en je vol
zelfvertrouwen in het theater staat. Wellicht overbodig; het is belangrijk dat iedereen
hierbij aanwezig is!
Algemene repetities t.b.v. jullie blok in de dansschool:
- Vrijdag 29 juni, 18.30 – 21.00 uur, hoofdlocatie DIFF, Middelweg 400
- Vrijdag 6 juli, 18.30 – 21.00 uur, hoofdlocatie DIFF, Middelweg 400
Generale repetitie in het theater:
- Donderdag 12 juli 17.00 – 18.00 uur in Theater De Spiegel
Belangrijk: de reguliere lessen vervallen in de week van ma 25 juni, ma 2 juli en ma 9
juli, daarvoor zijn in de plaats de algemene en generale repetities.
>> LET OP - LET OP - LET OP <<
De kaartverkoop gaat dit jaar anders dan voorheen! De kaartverkoop gaat via
Theater De Spiegel. www.zwolsetheaters.nl
De kaartverkoop gaat van start op zondag 1 april 2018 om 10.00 uur en is uitsluitend
online!!
Noteer het in je agenda en zit klaar om iets voor 10 uur, zodat je de beste kaarten
kunt bemachtigen!
Zodra de kaartverkoop online is, zullen wij de directe link ook delen via instagram en
facebook.

Tevens hebben wij een nieuw concept omtrent de dvd registratie. Omdat wij veel
hebben gehoord dat weinig mensen nog een dvd speler in huis hebben, hebben wij
besloten om iedere danser de volledige edit te sturen via een downloadlink.
Dat betekent dat Tim van Weldam en zijn crew nog steeds met meerdere camera’s
de voorstellingen zullen filmen en dit volledig zullen editen naar een te gekke
registratie. Alle leerlingen ontvangen via mail een downloadlink, zodat je naar
hartenlust de shows terug kunt kijken. Dit betekent dat er geen dvd komt.
Normaliter kost 1 dvd €25,00. Nu hebben we het bedrag van de downloadlink
verwerkt in de kaartverkoop, zodat iedereen deze kan ontvangen.
Kaarten kosten € 18,00 per persoon (jong en oud), dit inclusief plaatsbespreking, én
de volledige edit van de videoregistratie van de voorstelling!
Na de eindvoorstellingen start onze zomervakantie. Dansseizoen 2018-2019 start
weer vanaf maandag 3 september 2018.
Iedereen krijgt in mei/ juni per e-mail een bericht over het nieuwe seizoen waar
iedereen op moet antwoorden, omdat we graag willen weten of je er weer bij bent
volgend seizoen, dus hou het in de gaten.
Dit is de eerste mail met alle belangrijke informatie over de Eindvoorstellingen die nu
bekend is. Zodra we nieuwe informatie hebben (bijvoorbeeld over de kleding,
haardracht, etc), sturen we weer een e-mail.
Ook zullen wij alle informatie per groep plaatsen op
https://diffdancecentre.nl/eindvoorstellingen2018/, zodat je alles terug kunt lezen, als
je je mail kwijt bent.
Wij hebben er alweer ontzettend veel zin in!!
Met vriendelijke groet,
Ria van Diffelen & Claudia de Rijter
DIFF Dance Centre

