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Beste cursisten en ouders/ verzorgers van,
De voorbereidingen beginnen steeds vastere vormen aan te nemen en hierdoor kunnen wij u al van meer
informatie voorzien omtrent de voorstelling van 8 en 9 juni 2019.
Ook de thema’s voor de verschillende groepen zijn bekend en is er een start gemaakt met de choreografieën. Wij
vragen de afwezigheid van uw zoon of dochter in de les tot een minimum te beperken.
Op zaterdag 8 juni dansen de cursisten van de locaties Zetten en Elst, vanaf 6 jr. in beide voorstellingen.
Op zondag 9 juni dansen de cursisten van de locaties Bemmel, Huissen en Gendt, vanaf 6 jr. in beide
voorstellingen.
De peutergroepen dansen niet mee in de voorstelling. Dit geeft een té grote belasting voor de peuters zelf en de
organisatie. Wel stellen we voor de peuters een vrijkaartje ter beschikking wanneer zij onder begeleiding van
minimaal 1 betalende volwassene de voorstelling komen bezoeken.
Kleuters dansen in 1 voorstelling mee. We realiseren ons dat de late voorstelling in sommige gevallen een hele
belasting voor de kleuters is. We benadrukken echter dat het deelnemen aan een dergelijk evenement een
fantastische ervaring is. Het optreden van de kleuters zit vroeg in de voorstelling waardoor de kleuters ook weer
snel kunnen ontspannen en alleen voor de finale nog het podium op moeten.
Voor de kleutergroepen is de volgende indeling gemaakt:
Zaterdag 8 juni voorstelling 16.00 uur- EM1 (Elst, kleuters maandag), EV2 (Elst vrijdag 2e uur)
Zaterdag 8 juni voorstelling 20.00 uur- EO2 (Elst kleuters Donderdag), EV3 (Elst vrijdag 3 e uur)
Zondag 9 juni voorstelling 15.00 uur- GV2 (Gendt kleuters vrijdag), BW2 (Bemmel woensdag 2e uur)
Zondag 9 juni voorstelling 19.00 uur- HW2 (Huissen kleuters woensdag)
Hulpouders
Er hebben zich al mensen opgegeven om te willen helpen tijdens de voorbereidingen richting de voorstelling,
heel erg bedankt hiervoor!
Hulpouders zijn tijdens de dagen van de voorstellingen noodzakelijk voor het slagen van de voorstelling! We
denken aan oppasouders gedurende de dagen van de voorstelling, ouders die helpen met schminken en met de
catering.
Natuurlijk wilt u als hulpouder ook de voorstelling van uw kind zien. Graag bij opgave als hulpouder aan ons laten
weten welke voorstelling u zelf gaat bekijken zodat we hier met de indeling rekening mee kunnen houden.
Hiervoor moet u dus ook een kaartje kopen.
Misschien wat vroeg, maar gezien de organisatie willen wij nu al graag weten wie van jullie ons wil helpen.
Geef je dus nu op via het antwoordformulier op onze website
Op termijn wordt je dan benaderd met meer informatie omtrent de coördinatie van de hulpouders.
Generale repetitie vanaf 6 jr.
Deze zal plaatsvinden op zaterdag 18 mei 2019 in de sporthal van de Helster te Elst
- Voor de cursisten die meedansen in de voorstelling van 8 juni; locaties Zetten en Elst zal de generale repetitie
op zaterdagochtend 18 mei plaatsvinden, van 10.00 tot 13.00 uur.
- Voor de cursisten die meedansen in de voorstelling van 9 juni; locaties Bemmel, Huissen en Gendt zal dit op
zaterdagmiddag 18 mei zijn van 14.00 tot 17.00 uur.
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Generale repetitie kleuters
Deze zal plaatsvinden op zaterdag 25 mei 2019 in de sporthal van de Helster te Elst.
- Voor de cursisten die meedansen in de voorstelling van 8 juni; locaties Zetten en Elst zal de generale repetitie
op zaterdagochtend 25 mei plaatsvinden van 11:00 - 12:00
- Voor de cursisten die meedansen in de voorstelling van 9 juni; locaties Bemmel, Huissen en Gendt zal dit op
zaterdagmiddag 25 mei zijn van 12:30 - 13-30
De kaartverkoop voor de voorstelling gaat vanaf 1 april 2019 van start en deze loopt via Theater Junushoff.
Er zijn drie mogelijkheden om plaatsbewijzen te kopen, het kaartje kost € 12,00 ;
1. Rechtstreeks aan de kassa van Theater Junushoff
2. Telefonisch: de reserveringskosten á € 1,75 zitten in het kaartje verdisconteerd.
3. Via internet: de reserveringskosten á € 1,75 zitten in het kaartje verdisconteerd. Via www.junushoff.nl
Men ontvangt een bevestiging van de reservering met daarbij de e-tickets. Deze graag uitprinten en
meenemen.
Tip 1: wanneer 1 ouder/verzorger van een groep naar Junushoff toegaat kan hij /zij ook meerdere kaartjes
kopen bijv. voor de hele groep.
NB : Kaartjes die u voor aanvang van de voorstelling nog af moet rekenen dient u contant bij de medewerkers
van de SBOB te betalen. De prijs van het kaartje zal € 12,-- zijn. De SBOB beschikt niet over een pinautomaat
dus wilt u s.v.p. contant betalen. Eventuele winst op de voorstelling zal volledig ten goede komen van de SBOB.
Theater Junushoff in Wageningen is ons tijdens de vorige voorstellingen erg goed bevallen. Daarom hebben we
ook deze keer voor deze locatie gekozen. De belangrijkste reden hiervoor is het feit dat het een zeer goed
uitgeruste schouwburg is met 640 plaatsen voor bezoekers.
Voor de bezoekers van de voorstelling op zaterdagmiddag willen we u adviseren om op tijd te komen ivm.
parkeergelegenheid. Wageningen, City of Life Sciences, is een erg leuk stadje waar u nog gezellig kunt winkelen
bijvoorbeeld op een markt rond de kerk op zaterdag, nadat u uw kind bij ons gebracht heeft. Of misschien wilt u
gezellig een hapje eten voordat u naar de voorstelling komt! Neem anders alvast een kijkje op
www.wageningen.nl.
De komende maanden zullen er nog meerdere informatiebrieven zoals deze volgen om ervoor te zorgen dat
iedereen op de hoogte is van alles wat zich rondom de voorstelling afspeelt. Deze brieven zullen via de mail
verzonden worden. Ook worden deze allemaal op de website geplaatst waar ze na te lezen zijn. Mocht er
behoefte zijn aan meer informatie dan zijn we altijd via de mail bereikbaar: contact@sbob.info.
Dag van de voorstelling:
Op zaterdag 8 juni, locaties Zetten en Elst, worden de cursisten tussen 10.30 en 11.00 uur in Junushoff
verwacht. De kleuters die alleen in de avondvoorstelling meedansen verwachten wij tussen 18.15 en 18.30 uur.
Op zondag 9 juni, locaties Gendt, Huissen en Bemmel, worden de cursisten tussen 10.00 en 10.30 uur verwacht.
De kleuters die alleen in de late middagvoorstelling meedansen verwachten wij tussen 17.15 en 17.30 uur.
Er is voldoende drinken en fruit aanwezig en tussen voorstelling 1 en 2 krijgen de kinderen een broodje
knakworst van de SBOB. Wij verzoeken u vriendelijk om uw kind een broodtrommeltje met inhoud mee te geven.
De catering van Junushoff is er namelijk niet op berekend om voor iedere cursist een maaltijd te serveren.
Heel veel plezier met de voorbereidingen!
Namens het docententeam en bestuur van de SBOB.
Elena Kampschöer, Sanne Zuiverloon & Esther voor de Poorte
Coördinatoren SBOB
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