
 

Vakanties 
Donderdag 30 mei en maandag 10 juni is Dans Creatie gesloten in verband met Hemelvaart en Pinksteren. 
 

Voorstellingen 24, 25 en 26 mei. 
Het is bijna zover! Aankomend weekend hebben we de voorstellingen ‘Droomwereld’. We hebben er heel 
veel zin in. We willen jullie er op attenderen dat er dit weekend in Naaldwijk een foodtruck festival is. 
Parkeren zal daarom lastiger zijn dan normaal. Ook is er een stuk snelweg afgesloten voor diegenen die uit 
Ypenburg/ Rijswijk komen. Hou hier dus rekening mee en ga op tijd weg van huis. 
De voorstelling duurt één uur voor de pauze en één uur na de pauze. Geef de leerlingen (met uitzondering 
van groep 1 en 2) wat te eten mee. Ze hebben meer aan een banaan of boterham dan aan snoep. Voor het 
publiek die naar de voorstellingen van 17.00 uur komen kijken, jullie komen pas om 19.20 uur uit de zaal. In 
De Naald zijn geen broodjes te krijgen. Dus een lekker broodje in de tas mag of eet wat van te voren. 
 
Kleine broertjes of zusjes 
Iedereen moet een toegangskaart hebben ook kleine broertjes of zusjes/baby’s die op schoot gaan. Dit 
heeft met de brandveiligheid te maken. Er mogen maar een beperkt aantal mensen in de zaal. Dit zijn de 
regels van WestlandTheater de Naald. Ook bij ons staat de veiligheid van onze gasten en leerlingen 
voorop. Er worden geen uitzonderingen gemaakt, want we hebben te veel kleine broertjes of zusjes. Geen 
kaartje is geen toegang. (Mits leerlingen die voor de pauze op schoot mogen. Die hebben een speciale 
kaart van ons hiervoor). 
 
Reminder Pyjama’s 

De finale van deze voorstellingen dansen we in pyjama of nachtjapon. Dus vergeet niet jouw 
leukste pyjama of nachtjapon mee te nemen. Het is voor ons handig als de naam van de leerling 
in de pyjama of nachtjapon staat. Dit geldt ook voor schoenen en tassen etc. Dus als jullie 
daaraan willen denken, graag. 
 

Dreams op 22 en 23 juni  
In juni hebben we nog de fantastische voorstellingen ‘Dreams’ in de Rijswijkse Schouwburg. 
De kaarten kosten € 20,- per stuk, inclusief drankje en garderobe. We hebben er voldoende. Voor veel 
leerlingen en ouders ook een geweldig uitje om te komen kijken.  De kaarten kunnen worden besteld door 
een mail te sturen naar: kaartverkoop@danscreatie.nl. Graag hierin vermelden: naam van de leerling, 
lesuur en lesdag, datum en tijd van de show en het aantal kaarten. Als dit niet in de mail vermeld is kunnen 
wij helaas geen reservering voor u maken.  
 
Ophalen kaarten  
De kaarten kunnen worden opgehaald na betaling. Kaarten worden alleen meegegeven aan ouders en/of 
leerlingen vanaf 12 jaar. Bij het ophalen van de kaarten laten wij iedereen tekenen voor ontvangst.  
 
Leerlingen Wateringen en Kwintsheul (balie Dans Creatie Wateringen)  
De kaarten kunnen worden opgehaald op de volgende dagen en tijden: 
Maandag 3 tot en met vrijdag 7 juni, dagelijks van 16.00 tot 20.00 uur. 
Zaterdag 8 juni kunnen de kaarten worden opgehaald van 12.00 uur tot 16.00 uur. 
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Leerlingen Naaldwijk (balie Dans Creatie Naaldwijk)  
De kaarten kunnen worden opgehaald op de volgende dagen en tijden: 
Maandag 3 en dinsdag 4 juni van 18.00 tot 20.00 uur. 
Na 4 juni (t/m 8 juni, zie tijden onder ‘Leerlingen Wateringen’) kunt u de kaarten ophalen bij Dans Creatie 
Wateringen (mocht u de kaarten niet 3 of 4 juni kunnen ophalen). 
 

Lesrooster 2019-2020 
Vanaf 1 juni is het rooster voor volgend seizoen beschikbaar. Het rooster wordt gepubliceerd op 
de website www.danscreatie.nl. Vanaf 1 juni kunnen eventuele wijzigingen per mail doorgeven 
worden. Vermeld in de mail de naam de leerling, het huidige lesuur en het lesuur waar uw 
zoon/dochter volgend jaar naar toe zou willen. Het mailadres is info@danscreatie.nl. Liever even 
overleggen, dat kan natuurlijk ook. Vermeld in de mail dan even het telefoonnummer waarop wij u 
kunnen bereiken en dan nemen wij contact op. 
 
Danskamp augustus 2019 
Heb je je opgegeven voor het danskamp van 23 augustus tot en met 25 augustus, wil je er dan voor zorgen 
dat het totaalbedrag van € 120,-- voor eind juni is overgemaakt. Heb je al een aanbetaling gedaan dan 
graag het restant van € 60,-- overmaken voor eind juni. Het rekeningnummer waarop dit kan worden 
overgemaakt is: NL91 RABO 0156 6182 06 t.n.v. Dans Creatie o.v.v. naam van de leerling. 
 
Sponsoring Danskamp 
Zijn er nog ouders/ bedrijven die het leuk vinden om ons te sponsoren? We willen de kinderen graag een T-
shirt geven. Bedrijven kunnen een bedrag sponsoren. Uw bedrijfsnaam/logo laten wij dan drukken op de 
achterkant van deze T-shirts. Mail hiervoor naar: info@danscreatie.nl  
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