
Generale Repetitie Voorstelling 1 
Aanwezig zijn: 10.30 tot 12.00u ( groepen van Denise ) 
Graag in balletkleding, rose balletpak, rose maillot en balletschoenen naar het theater 
komen! 
1 Tropische Vlinders  - Ballet  Woensdag 13:45u 
2 Tropische Vogels    - Ballet  Maandag   16:15u 
3 De Vervuilers          - Ballet  Woensdag 15:15u 
4 De Zee                    - Ballet  Woensdag 18:00u 
 
Finalen oefenen met de groepen van Renate samen om 11.45u 
De groepen van Denise mogen naar huis om 12:00u en moeten weer terug zijn om 14:30u 
in de kleedkamer van het Singer Theater. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig zijn: 11:30u tot 13:00u ( groepen van Renate ) 
Graag in balletkleding naar het theater komen! 
 
Finale oefenen samen met de groepen van Denise om 11.45u 
 
1  Ruzie                   -  Ballet  Donderdag   15:30u 
2  Verdriet                -  Ballet  Donderdag   17:30u  
3  Vergeving             - Ballet  Donderdag    16:30u 
4  Goed maken        -  Ballet  Donderdag   18:30u 
5  Ontmoeting          -  Ballet  Donderdag   16:00u 
 
De groepen van Renate mogen naar huis om 13:00u en moeten weer terug zijn om 14:30u 
in de kleedkamer van het Singer Theater. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig zijn: 12:30u ( groepen van Quinty/Jaimy-Lee/Stash ) 
Iedreen komt in de afgesproken kleding naar het theater! 
 
Start generale repetitie 12.45u tot 14:30u 
 
1 Wedstrijdgroep      -                                 Jaimy-Lee 
2 Aula                        - Dinsdag 16:30u      Quinty 
3 Skaters                   - Vrijdag 16:00u        Stash 
4 Schoolklas              - Dinsdag 17:30u      Quinty 
                                  - Woensdag 17:00u   Quinty 
5 Dagelijks Leven      - Dinsdag 18:30u       Quinty 
6 Standbeelden         - Woensdag 15.15u   Quinty 
7 Diverse Culturen    -  Dinsdag 19:30u      Quinty 
 
 
Finale repeteren samen met de zanggroep om 14:15u! 
Deze groepen blijven in het Theater voor de voorstelling van 15:00u! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
Aanwezig zijn: 14:00 de gehele zanggroep ( Dedre & Jackey )  
De zanggroep komt in de kleding die afgesproken is naar het theater! 
 
Start repetitie Finale 14:15u 
De zanggroep blijft in het theater! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig zijn: 14:30u de bijen ( groep van zaterdag 10.00u Jaimy-Lee ) 
De bijen komen in het bijenpak naar het theater! 
 
De bijen repeteren om 14:30u op het toneel! Bijen blijven in het theater.En zitten in de zaal 
tijdens de voorstelling. 
 
Aanvang voorstelling 1:   15.00u ( duur voorstelling 60 minuten ) 
 
Na de voorstelling mogen de groepen die om 18.00u weer meedansen naar huis! 
Iedereen wordt weer om 17.30 terug verwacht in de kleedkamer van het Singer 
Theater! 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Generale Repetitie Voorstelling 2 
 
 
Aanwezig zijn: 16.45u - Tropische vlinders vrijdag 13:00u ( groep Denise ) 
                                      - Tropische vogels woensdag 14:30u (groep denise ) 
                                      - Vervuilers woensdag 16:00u ( groep Denise )  
 
Aanwezig zijn: 17.00u - Speeltuin vrijdag 13:00u ( groep van Jamie-Lee )  
 
 
Aanvang voorstelling 2:   18.00u ( duur voorstelling 60 minuten )  
 
 
 
 
 
 



 
 
LET OP!!! 
Alle kinderen worden opgehaald en na de generale repetitie en 
beide voorstellingen weer teruggebracht bij de garderobe van het 
Singer Theater! 
Het is veel te klein in de kleedkamers van het Singer om alle ouders 
beneden te ontvangen. 
Alle groepen hebben voldoende begeleiders, ze vangen de 
kinderen op en kleden ze om. De begeleiders blijven de gehele 
voorstelling bij de groep kinderen. En zorgen goed voor uw 
kinderen! 
 
Het is aan te raden voor de kinderen die een lange tijd in het theater 
verblijven om iets te eten en drinken mee te nemen. 
 
Heeft u nog geen kaarten? Wacht dan niet te lang de beide 
voorstellingen zijn bijna uitverkocht! 
 
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u Babette Lips mailen: 
info@flashstudio.nl of bellen 0653479814. 
 
Wij hebben er zin in…. 
Tot de 13de, 
 
Met sportieve groet, 
Het FlashTeam. 
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