
Informatie brief voorstelling 1 (maart 2022) 
 
In deze informatiebrief vinden jullie de eerst informatie over onze voorstellingen van 10 t/m 12 juni 
2022. De voorstellingen vinden plaats in het Stadstheater Zoetermeer. 
 
YDL Music Awards  
10 t/m 12 juni presenteren wij de YDL Music Awards! Het wordt een show waarbij jullie twee uur 
lang kunnen genieten van iconische nummers uit diverse muziekgenres. Iedere groep (m.u.v. ouder- 
en kinddans en volwassenlessen) is ingedeeld in één voorstelling. Via de volgende link kun je zien in 
welke show iedere groep is ingedeeld: 
https://www.balletschoolypenburg.nl/_files/ugd/859a81_520bc66297c046cb95ea11f1f64fd6c0.pdf 
 

• Show 1: vrijdag 10 juni van 19.00-21.15 uur 
• Show 2: zaterdag 11 juni van 12.00-14.15 uur 
• Show 3: zaterdag 11 juni van 18.00-20.15 uur 
• Show 4: zondag 12 juni van 11.45-14.00 uur 
• Show 5: zondag 12 juni van17.30-19.45 uur 

 
Leerlingen dienen ca. 3 uur voor aanvang van de show aanwezig te zijn in het theater i.v.m. 
repetities. 
 
Hoe ziet de dag eruit  
De leerlingen komen via de artiesteningang binnen in het theater, waarna eerst de generale repetitie 
start. De leerlingen kunnen zo hun dansen alvast een keer op het podium oefenen. Daarna gaan alle 
groepen naar de kleedkamer om zich voor te bereiden op de show. Voor elke dans en groep staat 
hier een kostuum klaar. Vervolgens kunnen zowel de leerlingen achter de schermen als het publiek in 
de zaal genieten van een mooie voorstelling!  
 
Doorloop repetitie: 14 en 15 mei  
In het weekend van 14 en 15 mei staan de doorloop repetities gepland in de gymzaal tegenover de 
dansschool in Ypenburg. Tijdens de doorloop repetitie oefenen we de gehele show met de 
desbetreffende groepen. Voor ons en de leerlingen is het heel belangrijk om deze repetitie te doen, 
zodat we een goed beeld krijgen van de show en alle overgangen kunnen oefenen.  
 

• Show 1: zondag 15 mei van 14.45-16.45 uur  
• Show 2: zaterdag 14 mei van 14.00-16.00 uur  
• Show 3: zaterdag 14 mei van 16.15-18.15 uur  
• Show 4: zondag 15 mei van 10.00-12.00 uur  
• Show 5: zondag 15 mei van 12.15-14.15 uur  

 
Hulptroepen  
De voorstellingen kunnen we niet organiseren zonder hulp achter de schermen. We zijn daarom op 
zoek naar ouders/verzorgers die het leuk vinden om ons een handje te helpen. We hebben mensen 
nodig die de groepen begeleiden backstage. Als groepsbegeleider zorg je ervoor dat de groep op tijd 
klaarstaat in het juiste kostuum. Tijdens de dans kun je hierbij vanuit de coulissen meekijken. We zijn 
per groep op zoek naar twee groepsbegeleiders. Lijkt het jou leuk? Geef je op via 
yvette@balletschoolypenburg.nl  
 
We zijn ook altijd op zoek naar mensen die ons kunnen helpen met het (ver)maken en strijken van 
kostuums. Mocht je ons hierbij willen helpen, kan je mailen naar het bovenstaande emailadres.  
 



Verdere informatie over de details, kaartverkoop, kleding/schoenen/haar etc. volgt snel. Mochten er 
n.a.v. deze informatiebrief nog vragen zijn, vernemen wij het graag! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bo Cupido 
YDL Dance Studios 
 
Balletschool Ypenburg 
Balletschool Delfgauw 
Balletschool Leidschenveen 
 
www.ydldancestudios.nl 
06 411 890 08 


