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“VastGoed!”
Beste cursisten en ouders/ verzorgers van,
De doorloop van 18 mei is achter de rug. In de lessen zal er nog een de laatste dingen gewerkt worden om op 8 en/of 9
juni te kunnen schitteren op het toneel!
Omdat de voorstellingen nu steeds dichterbij komen ontvangt u van ons aanvullende informatie.
Hulpouders zijn tijdens de dagen van de voorstellingen noodzakelijk voor het slagen en goed verlopen van deze dagen.
Er hebben zich al veel mensen opgegeven maar we komen nog steeds hulp tekort. In het bijzonder voor de catering op
zaterdag en ook hebben we voor beide dagen nog mensen nodig die kunnen en willen schminken. Ook hulpouders op de
groepen kunnen we nog goed gebruiken!
Natuurlijk wilt u als hulpouder ook de voorstelling van uw kind zien en dit kan ook! Graag bij opgave als hulpouder via
de mail aan ons laten weten welke voorstelling u zelf gaat bekijken zodat we hier met de indeling rekening mee
kunnen houden. Hiervoor moet u dus een kaartje kopen. De voorstelling zelf zal ongeveer 2 uur duren.

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.
Er worden foto’s van de cursisten gemaakt door Foto Mireat uit Gendt, geschminkt en in kostuum. Een heel leuk
aandenken! Het gaat om een portretfoto, een “pose” foto en een groepsfoto. Deze foto’s, 13 x 18 cm, gaan € 3,50 per
stuk kosten en 3 voor € 10,00. Het schema voor de verkoop per locatie hiervoor volgt op korte termijn.
Ook worden er video-opnames gemaakt van de voorstelling door Enjoy Video;
De DVD gaat € 16,95 per stuk kosten. Alleen de streaming video komt op € 14,95 en bestel je de DVD met de streaming video
erbij dan komt dit op € 19,90. Verzendkosten € 3,95.
De verkoop wordt gedaan door Enjoy video in het theater voor en na de voorstelling en deze kan ook online in de webshop
besteld worden. Betalen met pin/contant in het theater en via Ideal in de webshop: https://www.enjoyvideo.nl/dvd

Alle informatiebrieven zijn na te lezen op onze website www.sbob.info daarbij ook een algemene brief FAQ met alle
weetjes over de voorstelling. Als er, na het lezen van al deze informatie nog vragen zijn kunnen deze altijd via
contact@sbob.info gesteld worden. Er volgt nog een brief met de “huisregels” rondom de voorstelling en de specifieke
voorbereidingen per groep.
Heel veel plezier met de rest van de voorbereidingen en mogen we alle cursisten vragen vanaf nu elke les tot de
voorstelling aanwezig te zijn, Samen oefenen geeft voor de hele groep het mooiste resultaat op het toneel!
Namens het docententeam van de SBOB.
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