
        

           
          Nieuwsbrief 3 - 2022/2023 
 
                                                         Amsterdam, 5 februari 2023. 

Beste leerlingen en ouders, 
 
We zijn op dit moment volop bezig met de voorbereidingen voor de voorstellingen.  
 
1 – Repetities (ook op het prikbord in de hal) 
2 – Voorbereiding en hulp voor de groepen 
3 – Danskleding voor de voorstellingen 
4 – Kleine voorstelling: zaterdag 17 juni in het Reinaldahuis, Haarlem 
5 – Stemlokaal op 15 maart 
6 – Kaartverkoop 
7 – Het lesgeld    
 
LEES DE BRIEF ZORGVULDIG EN NOTEER DE VOOR U BELANGRIJKE DATA IN UW AGENDA. 
LEES OOK ELKE WEEK DE MEDEDELINGEN OP HET PRIKBORD. 
  
1.  Repetities: Rooster 19 februari 
 
14.00 – 15.00 Ouverture Klassiek 4 – 9 jaar groepen: dinsdag 7-9 jaar,  

 woensdag/vrijdag/zaterdag 4-6 en 6-8 jaar.    
15.00 – 16.00 Ouverture Klassiek 12-18 jaar maandag 12+/14+, dinsdag 12+, vrijdag 12+  
 

zondag 19 maart: Ouverture 4-9 herhalen, Finale iedereen – Ana instuderen,  
                              Ouvertures 8-12 en 12+ herhalen 
zondag 16 april:   Ouvertures herhalen, Finale herhalen. Solo’s instuderen 
 
zondag 14 mei : Alles herhalen en afwerken! evt. andere stukken met meer groepen.    

  
Zondag 14 mei: De 1e generale repetitie voor de grote voorstelling vindt plaats in de 
balletzaal, evenals de andere repetities. Precieze tijden en een rooster volgen nog.  
Kijk ook regelmatig op het prikbord! 

 
Alle repetities zijn in de gymzaal aan de Hedastraat, behalve op de dag van de  
voorstelling op 20 mei, dan is de generale repetitie in de schouwburg.   
 
Repetities algemeen: 
Probeer zoveel mogelijk op tijd aanwezig te zijn op alle repetities zowel als de gewone 
lessen. (5 minuten voor aanvang aanwezig zijn in verband met omkleden.)  
Doe thuis alvast je balletpakje aan, met daaroverheen een makkelijke broek en trui.  
Neem een grote tas mee om je kleding in te doen, zodat er niets zoek raakt en  
zet je naam in je vestje en pakje. En vergeet je (ballet)schoenen niet.  
Alle kinderen kleden zich zelf aan en uit. De kleedkamers zijn te vol om ook nog veel 
ouders toe te laten, en de begeleiders verliezen het overzicht als er ouders in en uit lopen. 
Dus liever geen ouders in de kleedkamers of de zaal, alleen de hulpouders en begeleiders.  
Hulpouders kleuters en 6-8 : graag opgeven bij de docent en/of op de lijst in de hal. 
Als het kan dezelfde als degenen die ook bij de Generale in de Schouwburg willen helpen.  

 



 
 

 
2.  Voorbereiding en hulp voor de groepen:  

ER IS VEEL HULP NODIG VOORAFGAAND AAN EN TIJDENS DE VOORSTELLING.  
Daarom vraag ik u vriendelijk de intekenlijsten te bekijken en uw naam en tel. 
nummer in te vullen bij datgene waar u goed in bent of wat u leuk lijkt om te doen.  
(graag volledige naam dus voornaam en achternaam i.v.m. het programmaboekje.) 

     Als u wilt helpen, kunt u zich opgeven via de link in de mail. Er zijn 4 Hulplijsten.  
NATUURLIJK KRIJGEN ALLE HULPOUDERS DE GELEGENHEID IN DE ZAAL TE ZITTEN 
TIJDENS DE VOORSTELLING  
  

3.  Danskleding Voorstelling: 
Meisjes die klassiek ballet volgen hebben voor de voorstellingen een zachtroze maillot 
(balletpanty) en lichtroze balletschoenen nodig. Eventueel te koop bij Albertine of de 
eigen docent of via de website bij kledingvoorschriften. Ook hebben ze knotspelden 
nodig voor een balletknotje.  
Een haarsetje met: 6 knotspelden, 4 schuifspeldjes, een elastiekje en een haarnetje 
kun je kopen voor € 2,-. Deze kunt u bij de docent kopen aan het begin van de les. 
Natuurlijk kunt u het ook zelf kopen bij een drogist of elders. 
Leerlingen streetdance hebben zwarte schoenen en een zwarte legging nodig. 
Alle andere kostuums, zoals pakjes, tutu’s enz. worden door de balletschool verzorgd.  
 

4. Kleine voorstelling in het Reinaldahuis: 
Deze voorstelling van zaterdagmiddag 17 juni is niet toegankelijk voor publiek, maar 
alleen voor de bewoners van dit huis. De leerlingen (8 jaar en ouder) die aan deze 
voorstelling meedoen krijgen daarover een aparte brief.  
De generale repetitie voor deze voorstelling is in de Hedastraat op 11 juni. 
 

5.  Stemlokaal: 
Op woensdag 15 maart zijn er geen lessen van Balance.   
De zaal wordt dan gebruikt als stemlokaal voor de Provinciale Staten verkiezingen. 

 
6. Kaartverkoop.  

De kaartverkoop voor de voorstellingen van 20 mei in de Schouwburg begint op 
maandag 8 mei.  
De kaartverkoop gaat dit keer via de Schouwburg.   
Prijzen: € 18,50 voor volwassenen, € 15 voor kinderen onder de 12 jaar en 65+  
De kaartjes zijn inclusief een drankje in de pauze. Per bestelling betaalt u € 2 
reserveringskosten. 
  

7. Het lesgeld.  
Graag het lesgeld betalen aan het begin van de drie maanden waarin de lessen 
plaatsvinden. Iedereen heeft als het goed is de 1e termijn al betaald (t/m dec).  
NL23INGB0003342226 t.n.v. Balletschool Balance te Amsterdam. 
Informatie over het lesgeld staat in het groene cursusboekje en op de website: 
www.balletschoolbalance.nl onder de kopjes tarieven en cursusvoorwaarden. 

 
Ten slotte hoop ik dat iedereen elke les aanwezig kan zijn i.v.m. het oefenen voor de 
voorstellingen. En ik wens jullie alvast veel plezier.  

    
  Vriendelijke groeten, ook namens de andere docenten,  

Albertine Binsbergen 
P.S. Bij verhindering: graag app. of mail naar eigen docent. 
 
Albertine: 020-6343384 of 06 26254823   info@balletschoolbalance.nl  Veronika: +49 1759940619  
Machteld-mail: machteldvanacker@upcmail.nl Sofie: 06 48044112  Nadine:06 30811298 
Ana: 06 18693000 Linde:06 17595752 
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