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Beste lezer,
In 2019 staat er weer een grote voorstelling op de agenda! De naam van de voorstelling is nog niet bekend….
Wel kunnen we alvast verklappen dat aan het einde van de voorstelling de nieuwe naam van de SBOB
onthuld zal gaan worden!
De data voor de voorstelling zijn: 8 en 9 juni 2019. Op beide dagen worden er twee voorstellingen
gegeven. De cursisten van de locaties in Elst, Zetten en Herveld zullen dansen op zaterdag 8 juni. De
cursisten van de locaties Bemmel, Gendt en Huissen dansen op zondag 9 juni. Alle groepen dansen op deze
dag twee voorstellingen. Een uitzondering voor de kleutergroepen; zij zullen in één van de twee
voorstellingen meedansen. De reden dat de kleuters maar in één voorstelling meedansen is dat twee
voorstellingen te intensief wordt. Om diezelfde reden is besloten dat de peuters niet met de voorstelling
meedoen. De indeling van de kleutergroepen zal later gecommuniceerd worden via de mail.
De generale repetitie zal gehouden worden op zaterdag 18 mei 2019 in de sporthal van de Helster in Elst.
De groepen die meedansen op 8 juni zijn in de ochtend aan de beurt en de groepen die meedansen op 9 juni
zullen we in de middag verwachten.
Voor de kleutergroepen is de generale repetitie op zaterdag 25 mei in de ochtend.
Houdt deze datum alvast vrij! Het is erg belangrijk dat iedereen hierbij aanwezig is.
Nadere informatie over de tijden volgt nog.
De locatie van de voostelling is wederom schouwburg Junushoff in Wageningen. Deze locatie is iedereen de
vorige keren heel goed bevallen en dus keren we er dit jaar weer graag terug!
Hulpouders
Hulpouders zijn van groot belang om een mooie voorstelling neer te kunnen zetten. Denk hierbij aan de
begeleiding van de kinderen, het schminken van de cursisten en de catering tijdens de voorstellingsdagen.
Ook de voorbereidingen vergen veel inzet. Ten eerste zijn wij op zoek naar ouders die mee willen helpen
met het maken van kostuums en decor. Graag willen wij tijdens de grote vrijwilligersactie NLDOET op 16
maart een begin maken met dit project. U kunt zich inschrijven via de website van NLDOET;
http://www.nldoet.nl/zoeken?plaats=Herveld&gemeente=Overbetuwe&provincie=Gelderland
Niet alleen ouders, maar alle handige en creatieve mensen binnen uw familie en omgeving zijn van harte
welkom om hun steentje deze dag(en) bij te dragen.
De komende maanden zullen er meerdere brieven zoals deze volgen om ervoor te zorgen dat iedereen op de
hoogte is van alles wat zich rondom de voorstelling afspeelt. Deze brieven zullen ook op de website
gepubliceerd worden medio februari 2019. En is er behoefte aan meer informatie dan zijn we altijd via de
mail bereikbaar: contact@sbob.info.
Heel veel plezier met de voorbereidingen namens het hele team van de SBOB!
Met vriendelijke dansgroet,
Elena Kampschöer, Esther voor de Poorte en Sanne Zuiverloon
Coördinatoren StreekBalletschool Over-Betuwe
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