Beste ouders/verzorgers en leerlingen van Balletschool Marut Jorquera,
Het is al bijna zover! De 17e jaarlijkse eindvoorstelling(en) van Balletschool Marut Jorquera!
De titel van de verhalende dansvoorstelling heet ‘DreamCATchers’ en gaat over een dorpje en een theater
waar dromen vangende katten wonen die dromen in theaterstukken veranderen. Door een vloek van een
gemene tovenaar verandert het dorpje in een kille grote stad en de mensen in fantasieloze wezens die niet
meer dromen. De katten worden verstoten en zitten 8 levens lang eenzaam opgesloten in het eens zo
bruisende theater…Maar dan komt er wel een heel bijzonder dromerig meisje in de stad wonen…kan zij
misschien de vloek verbreken?
Hieronder vind u alle informatie wat betreft de organisatie van het weekend en wij vragen u deze
informatie aandachtig door te nemen om onnodige vragen te voorkomen!
Wij bedanken jullie bij voorbaat van harte voor de medewerking en wensen alle leerlingen alvast heel veel
toi, toi, toi , liefde, plezier en katastische voorstellingen toe!
Warme, dansante groet,
Team Balletschool Marut Jorquera ‘Waar de Dans start vanuit het Hart’

1. Voorstellingen
Zaterdag 29 juni : *Generale Repetitie :10:00-12:15 -Allen deel 1 (zie onderverdeling bij punt 2)
*Generale repetitie : 13:00-15:30 -Allen deel 2 (zie onderverdeling bij punt 2)
Zaterdag 29 juni :
Zondag 30 juni :
Zondag 30 juni :

Voorstelling 1 -19:00
Voorstelling 2- 13:30
Voorstelling 3- 19:00

Hulpouder Commissie
Er is wederom een ervaren hulpoudercommissie aangewezen door de BMJ docenten om de
leerlingen gedurende het weekend te begeleiden en te sturen tijdens de voorstellingen.
Vraag is of u respectvol met de hulpouders wilt communiceren. Zij hebben al jaren ervaring in deze
organisatie en wij garanderen dat uw kinderen in goede handen zijn en we er alles aan zullen doen
er een plezierig en memorabele ervaring van te maken.
Mochten er toch dringende complicaties ontstaan tijdens het weekend kunt u dit communiceren met
Thora Neeb Tel: 0646323692 of met Sarita Keilman tel : 0652855277
————————————————————————————————————————

2.OVERZICHT BMJ GENERALE REPETITIE - Zaterdag 29 juni
*Let op: Alle leerlingen zijn onderverdeelt in 3 groepen. Kijk goed in welke groep en welk deel van de
voorstelling je bent onderverdeeld. Sommige leerlingen zitten in beide delen!

• 09:30 :Aankomst leerlingen groep 1 -deel 1:
-Ballet 5/6 jr -dinsdag 15:30
-Ballet 4 jr. -woensdag 13:30
-Ballet 5/6 jr. -woensdag 13:45
-Ballet 7/8 jr- woensdag 15:15
-Ballet 4/5 jr. -donderdag 16:00
-Ballet 6/7 jr. -donderdag 17:00
-Ballet 8-10 jr -donderdag 18:00
+ Selectieles Seniors begeleiding

• 09:45 :Aankomst leerlingen groep 2 -deel 1:
-Selectieles Juniors A
-Selecetieles Juniors B
-Selectieles Juniors C
-Selectieles Tweens
-Musical/Theater Kids
-BMJ Zangkoor
-Breakdance niveau 1 en 2
-Modern Juniors
-Tap Kids

-Spitzen alle niveau’s

• 10:15 -12:15 :Generale Repetitie/doorloop deel 1
• +/- 12:30 :Vertrek Theater leerlingen groep 1 en 2 van deel 1

• 12:45: Aankomst leerlingen Groep 3-Deel 2:
-

Selectieles Tweens,
Selectieles Teens
Modern Tweens
Modern Teens
Ballet vrijdag 18:00
Alle danslessen voor volwassenen
Streetdance Teens
Streetdance Juniors A
Streetdance Juniors B
Waacking
Breakdance Niveau 3
Ballet/Impro woensdag 16:15
Broadway Jazz/High Heel Class
BMJ Zangkoor

• 13:00 -15:30 Generale Repetitie/doorloop deel 2
• +/- 15:45 : Vertrek Theater leerlingen groep 3 van deel 2
Toelichting Generale repetitie
• Leerlingen komen ten allen tijden bij de achteringang van het theater binnen. Ouders mogen niet
mee naar binnen. Ons hulpouder team zal ze bij de ingang opvangen en begeleiden
• Leerlingen dienen bij aankomst hun ballet of trainingskleding aan te hebben.
• De generale wordt gerepeteerd zonder kostuums of grime
• Alle leerlingen kunnen na afloop worden opgehaald bij de achteringang.
• We doen ons uiterste best om niet uit te lopen maar hopen op uw begrip en geduld mocht dit
wel het geval zijn. Alvast bedankt hiervoor!

3. OVERZICHT BMJ VOORSTELLINGEN:
Zaterdagavond 29 juni -19:00
• 17:30 : Aankomst leerlingen groep 3
• 17:45 : Aankomst leerlingen groep 2
• 18: 00:Aankomst leerlingen groep 1
•
• 19:00: Aanvang voorstelling Deel 1 ‘DreamCATchers’
• +/-20:00: Einde deel 1: Pauze
• +/- 20:30 Aanvang voorstelling 2- Deel 2 ‘DreamCATchers’’
• +/- 21:30= Einde voorstelling ‘DreamCATchers’

Zondagmiddag 30 juni -13:30
• 12:00 : Aankomst leerlingen groep 3
• 12:15 : Aankomst leerlingen groep 2
• 12:30 :Aankomst leerlingen groep 1

• 13:30: Aanvang voorstelling Deel 1 ‘DreamCATchers’
• +/-14:30: Einde deel 1: Pauze
• +/- 15:00 Aanvang voorstelling Deel 2 ‘DreamCATchers’’
• +/- 16:00= Einde voorstelling ‘DreamCATchers”

Zondagavond 30 juni 19:00:
• 17:45 : Aankomst leerlingen groep 3
• 18:00 : Aankomst leerlingen groep 2
• 18:15 : Aankomst leerlingen groep 1

• 19:00: Aanvang voorstelling Deel 1 ‘DreamCATchers’
• +/-20:00: Einde deel 1: Pauze
• +/- 20:30 Aanvang voorstelling 2- Deel 2 ‘DreamCATchers’’
• +/- 21:30= Einde voorstelling ‘DreamCATchers’

4. BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN
4.1 Aankomst leerlingen voorstellingen
• Leerlingen gaan ten allen tijden achterom de Speeldoos naar binnen, de kinderen worden
opgevangen door de docenten en binnen begeleid door ons hulpouder commissie.
• Ouders/verzorgers mogen niet mee naar binnen dit om chaos en drukte te vermijden. De
leerlingen zijn in goede handen en worden ten allen tijden begeleid en verzorgd door ons team
van docenten en hulpouders!

4.2 Ophaaldienst tijdens pauze van voorstellingen op zondagmiddag en avond
• Alle kinderen blijven alleen op zaterdag avond de gehele voorstelling in de kleedruimtes met hun
hulpouder. Op zondag middag en en zondag avond kunnen alle leerlingen van deel 1 die niet in
deel 2 zitten in de pauze worden opgehaald in de foyer naast de kleine zaal.
• Bij aankomst van de ballet leerlingen die in groep 1 en 2 zitten en niet in de tweede helft dansen,
dienen ouders/verzorgers aan te geven of ze hun kinderen in de pauze willen ophalen. Er zal dan
bij de deur een team klaar staan om een gekleurde label om de tas van de leerling heen te
binden. De kinderen mogen uiteraard tot het einde blijven. Er zal goed voor ze gezorgd worden!
• In de pauze zullen de kinderen met een gekleurde label per groep worden verzameld door de

hulpouders en bij de grote deur in de foyer worden toegewezen aan hun ouders/verzorgers. Er
word steeds per keer omgeroepen om welke groep kinderen het gaat volgens de dag en tijd van
hun balletles (bv. kinderen van de balletles op dinsdag 15:30).Vervolgens kunt u naar huis of als
u een kaartje heeft gekocht voor uw kind , de tweede helft van de voorstelling bekijken
• Wij vragen alle ouders/verzorgers a.u.b niet de kleedkamers te betreden en rustig af te wachten
in de foyer naast de kleine zaal tot de deuren opengaan , zo ook om niet te dringen bij de deur .

4.3 Haar, make-up en kleding
• Om veel zoekgeraakte spullen te voorkomen verzoeken wij u alle bezittingen van uw kind zoveel
mogelijk te labelen
• Alle leerlingen dienen bij aankomst voor beide voorstellingen zoveel mogelijk gekapt en
opgemaakt te zijn. Er zal een grime team aanwezig zijn om de nodige hulp in haar en make-up te
verzorgen maar door de tijd en hoeveelheid leerlingen zouden we het zeer waarderen dat er
zoveel mogelijk zelfstandig thuis word gedaan.
• De jongens van de balletschool zullen geholpen worden door het grime team.
• Mocht u hier hulp bij nodig hebben dan kunt u hier onze speciale BMJ tutorial bekijken voor
handige tips and tricks wat betreft haar en make-up!
Tutorial Knot: https://youtu.be/mq4ZSFL8lMs
Tutorial Vlecht: https://youtu.be/GVZ0wcojnnc
Tutorial Make Up basis: https://youtu.be/jgYB3bjGhuk
Tutorial Make-Up Cateye: https://youtu.be/eui-ACnskMA.

4.4. Zelf meenemen :
•
•
•
•
•

Balletlessen
Balletpakje (liefst zwart of roze) zonder mouwen
Wit of roze panty
Zwarte panty (volwassenen)
Balletschoentjes (roze, zwart, wit of huidskleurig )
Spitzen + benodigdheden (spitzenles)

•
•
•
•
•
•
•
•

Selectie/Modern/Jazz/Musical/Tap en Streetdance lessen:
Zwart balletpakje of zwart spaghettiband topje
Zwarte panty voetloos
Zwarte shorts
Balletschoenen/Halve zool schoentjes
Tapschoenen (Taplessen)
Sneakers/gympen (Streetdance en breakdance lessen)
Eigen ‘auditie outfit’ + danshakken (broadway jazz/balletles vrijdag 18:00)
Eigen dansoutfit (Streetdance juniors b en teens les)

LET OP:
*Geen sieraden om
*Geen plak tatoeages op het lichaam!
*Geen nagellak op

• Iedereen heeft voldoende eigen drinken, eten (gezond, zoet en zout) mee
• Neem je eigen dopper mee maar vergeet deze niet te labelen en vooral ook niet vergeten mee
naar huis te nemen!
• Geadviseerd word eigen vermaak mee te nemen maar liefst zo min mogelijk elektronische en/of
waardevolle spullen .

5. Na de Voorstellingen
• Na alle voorstellingen zullen alle leerlingen en hulpouders zich terugtrekken in de kleedruimtes
om op te ruimen en om te kleden.
• Na de avondvoorstelling(29 juni) en de middag voorstelling (30 juni) legt iedereen (met hulp van
de hulpouders) zelf zijn eigen kostuums weer klaar voor de volgende voorstelling.
• Na de avond voorstelling (30 juni) dienen alle leerlingen goed naar de instructies van de
hulpouders te luisteren en mee te helpen met het inpakken van de kostuums .
• Als de leerlingen klaar zijn komen zij naar buiten via de kleine zaal. U kunt ze daar ophalen. Het
is dus verboden om na de voorstelling backstage te komen. Dit om de opruim dienst en de
techniek van de Speeldoos niet te hinderen.
• De docenten komen na de zondag middag en avond voorstellingen u en uw leerlingen tegemoet
in de foyer naast de kleine zaal. Daar heeft u en uw kind de mogelijkheid de docenten te groeten.
• Voor vertrek kunt u enkel de voorzijde van het theater gebruiken.

6. Huisregels Algemeen:
• Voor, tijdens en na de voorstelling geen ouders/verzorgers in de omkleed ruimtes en achter het
toneel
• Geen kauwgom, chocolade of plakkerige eten -en drinkwaren
• Telefoontjes en andere elektronische apparaten staan uit of op stil
• Afval in de aanwezige vuilniszakken werpen
• Zorgvuldig met de kostuums omgaan!
• Achter, op het toneel en in de coulisse is het verboden om te praten. In de kleedkamers dient
iedereen zo stil en rustig mogelijk te zijn en het spreek volume te beperken.
• Liefdevol en respectvol met elkaar en elkaars spullen omgaan.
• Geen gegil, geren en drukte in de kleedkamers en achter het toneel (het theater is geen
speelplaats)
• Tijdens de voorstelling blijft iedereen zoveel mogelijk bij eigen groep en aangewezen hulpouder.
• Theater de Speeldoos en de Balletschool zijn niet aansprakelijk voor het verlies van persoonlijke
eigendommen

