
 

 

Start kaartverkoop voorstelling ‘Begin de dag met een Dansje’. 
Op 5 april zijn er twee voorstellingen van de ‘Begin de dag met een 
dansje’ in het WestlandTheater De Naald. De eerste voorstelling is om 
12.00 uur en de tweede voorstelling is om 14.30 uur. Op onze site 
(www.danscreatie.nl) onder het kopje shows, is te zien in welke show 
de leerling meedanst. 
De kaartverkoop start op 4 maart 2020 om 10.00 uur online en vanaf 
12.00 uur kunnen er kaarten worden gekocht bij de theaterkassa van 
het WestlandTheater De Naald. De kaarten voor ‘Begin de dag met 
een dansje’ kosten € 14,-- per stuk. 
Ook voor kleine broertjes/zusjes etc. moet u een kaartje kopen. Dit zijn 
de regels van het theater in verband met de veiligheid. Kinderen 
mogen op schoot, maar dan moet de stoel ernaast (waar het kaartje 
voor gekocht is) leeg zijn. Leerlingen die meedoen aan de voorstelling 
hebben geen toegangsbewijs nodig. 

 
Presentatie Talentenklassen 5 april 2020 WestlandTheater De Naald 
Op 5 april 2020 om 19.15 uur verzorgen de leerlingen van alle 
Talentenklassen een presentatie in het WestlandTheater De Naald.  
 
Tijdens deze presentatie laten de leerlingen van de Talentenklassen 
zien wat zij leren in de lessen die zij volgen bij Dans Creatie.  
 
Start Kaartverkoop Presentatie Talentenklassen 5 april 2020  
De kaartverkoop voor deze presentatie start op 4 maart 2020 om 
10.00 uur online en vanaf 12.00 uur kunnen er kaarten worden gekocht aan de theaterkassa van 
het WestlandTheater De Naald. De kaarten kosten € 12,50 per stuk. 
 
Uitleg kaartverkoop voorstellingen ‘Tropical Island’ 
Zoals sommige van jullie misschien nog wel weten ging de kaartverkoop van onze grote 
voorstelling ‘Droomwereld’ vorig jaar erg hard. Dit leidde tot teleurstellingen. Dit vinden en vonden 
wij heel vervelend.  
 
Om dit soort teleurstellingen zoveel mogelijk te voorkomen, kiezen wij er dit jaar voor om de 
kaartverkoop voor onze voorstellingen ‘Tropical Island’ anders te doen. 
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Er kunnen maximaal 4 kaarten per account/reservering per voorstelling worden gekocht. Op deze 
manier hopen wij de kaartverkoop beter te reguleren, zodat iedereen een gelijke kans heeft op 
kaarten voor de voorstelling van zijn of haar keuze.  
 
Wat ook nog even goed is om te weten, is dat er bij de online kaartverkoop maximaal 50 mensen 
per keer geholpen kunnen worden. Het systeem laat niet meer gebruikers tegelijkertijd toe.  
Het is dus handig om voordat de kaartverkoop start alvast een account aan te maken bij het 
WestlandTheater De Naald. Voor de mensen die al een account hebben is het ook nog even goed 
om te checken welk wachtwoord hoort bij dit account. Dit verkort de wachttijd bij de online 
kaartverkoop enorm. Lukt het niet om gelijk in te loggen op de site van het WestlandTheater De 
Naald, probeert u het dan later nogmaals. Zeker in combinatie met de restrictie van 4 kaarten per 
account zou het moeten lukken om kaarten te krijgen voor de voorstelling die u wil.  
 
Dit is het maximale wat wij kunnen doen om de kaartverkoop zo goed mogelijk te laten verlopen.  
Mocht het alsnog niet goed gaan, stuur ons een mail (info@danscreatie.nl) dan gaan we het 
proberen op te lossen. 
 
Start kaartverkoop ‘Tropical Island’ van 4 t/m 14 juni WestlandTheater De Naald 
In de periode van 4 juni tot en met 14 juni zijn er maar liefst 
17 shows ‘Tropical Island’ in het WestlandTheater De 
Naald. Op onze website (www.danscreatie.nl) kunt u zien 
in welke show uw zoon/dochter meedanst. Let op: 
sommige groepen doen mee aan meerdere voorstellingen. 
De kaartverkoop voor deze voorstelling start op 1 april om 
10.00 uur online en vanaf 12.00 uur kunnen er kaarten 
worden gekocht bij de theaterkassa van het 
WestlandTheater De Naald. De kaarten kosten € 19,-- per 
stuk. Ook voor kleine broertjes/zusjes etc. moet u een 
kaartje kopen. Dit zijn de regels van het theater in verband 
met de veiligheid. Kinderen mogen op schoot, maar dan 
moet de stoel ernaast (waar het kaartje voor gekocht is) leeg zijn. 
 
Rolstoelplekken ‘Tropical Island’ 
Wilt u een rolstoelplek en een plek voor een begeleider reserveren? Stuur dan vóór 25 maart een 
mailtje met uw naam- en adresgegevens en het juiste shownummer naar het volgende 
emailadres: renatemonte@westlandtheater.nl. 
Let op: we hebben een beperkt aantal rolstoelplekken ter beschikking.   
Na 25 maart is het niet meer mogelijk om kaarten voor rolstoelplekken te reserveren. De kaarten 
kosten € 19,-- per stuk. 
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Dans Creatie langer open i.v.m. voorstellingen in juni 
Normaal is Dans Creatie vanaf 1 juli gesloten aan het eind van het seizoen. In verband met de 
voorstellingen sluiten wij dit seizoen pas op maandag 6 juli 2020.Hoe komt dit? 
Onze voorstellingen voor alle groepen van Dans Creatie zijn van 4 tot en met 14 juni. In deze 
periode gaan we voor het eerst door de weeks avondvoorstellingen geven. Op die manier kunnen 
alle groepen aan de voorstelling ‘Tropical Island’ meedoen. Om dit mogelijk te maken is ervoor 
gekozen om vanaf donderdag 4 juni tot en met 14 juni geen reguliere lessen te geven. 
  
De docenten zijn dan nodig om de voorstellingen te begeleiden, maar ook is het voor de leerlingen 
dan een mindere belasting. De leerlingen hebben nog gewoon school. In plaats van de normale 
les, komen de leerlingen nu naar het theater en zullen ze niet veel meer tijd kwijt zijn dan normaal. 
De lessen die leerlingen in deze week missen, worden dan, volgens het reguliere rooster, 
gegeven in de eerste week van juli. Vandaar dat we op 6 juli pas sluiten in plaats van 1 juli.  
 
De ochtendlessen voor onze jongste leerlingen gaan wel gewoon door in deze periode. De 
overige groepen die niet meedoen aan de voorstellingen krijgen t.z.t. een vervangend rooster. 
  
Aanwezigheid in de lessen  
Zoals in deze shownieuwsbrief te lezen is, komen er veel voorstellingen aan. Docenten zijn samen 
met de leerlingen in de lessen al hard aan het oefenen om straks in de voorstellingen prachtige 
dansen aan u te laten zien.  
 
Velen zien dansen als een individuele sport, maar in de voorbereidingen naar de shows is dansen 
toch het best te vergelijken met teamsport. Denk maar eens aan formaties (plekken in de dans), 
maar ook aan duo-stukjes in de dansen. Leerlingen hebben elkaar nodig om dit goed te oefenen, 
maar ook voor de docent is het fijn als dit goed met alle leerlingen uit de groep geoefend kan 
worden.  
 
Het is dus heel belangrijk dat leerlingen de komende periode zoveel mogelijk aanwezig zijn in de 
lessen. Mochten leerlingen toch teveel lessen missen, kan het zo zijn dat in overleg met docent 
besloten wordt om de leerling niet mee te laten doen aan de voorstelling. Dit doen we natuurlijk 
liever niet, maar we willen het toch even zeggen om teleurstellingen bij de leerlingen te 
voorkomen. 
 
Namens het hele Dans Creatie team willen wij iedereen heel veel plezier en succes wensen bij het 
oefenen voor de voorstellingen.  
 
 


