
Reserveer nu je agenda, want ein-de-lijk is het zover. De 
voorbereidingen op onze voorstellingen in juni 2023 zijn alweer in volle 
gang! 

Op zaterdag 10 en zondag 11 juni geven onze jeugdleden (en ook volwassen leden 
die dat leuk vinden) een geweldige reeks voorstellingen in de theaterzaal van P3. 
Ook JIJ kan dus op de planken staan in onze nieuwste productie! Zet de data alvast 
in je agenda (inclusief vrijdagmiddag 9 juni voor de generale repetitie!).  
Na een lange periode zonder voorstellingen door de gevolgen van de pandemie 
kunnen we eindelijk weer en doen wij ons uiterste best er opnieuw een 
onvergetelijke ervaring van te maken voor zowel de artiesten als het publiek. Met 
ons creatieve team van docenten en vrijwilligers zit het wel goed, dat wordt straks 
weer een productie om nooit te vergeten!  
Op dit moment zitten we ongeveer zo ver in het proces: 

Begin 2023, in onze volgende infobrief, meer informatie over o.a. de kaartverkoop!

Voorstelling infobrief 1 
10 en 11 juni 2023 

Theaterzaal P3 

Balletschool Lisette                                                  december 2022

Indeling cast 
Per voorstelling kunnen 
maar maximaal 30 
dansers optreden, ivm 
beperkte ruimte voor 
publiek in het theater. 
We verdelen onze 
dansers daarom over 6 
shows, een flinke puzzel. 
In januari krijg je mail in 
welke show(s) jij bent 
ingedeeld.  

Teamsport 
Dansen is een 
teamsport. Je maakt  
een dans dan ook met 
elkaar. Als er eentje 
ontbreekt, heeft het 
hele team er last van. 
Probeer dit jaar dus zo 
veel mogelijk aanwezig 
te zijn in je lessen en 
alleen af te melden als 
het echt niet anders kan! 

Oproep! 
Lijkt het je leuk om mee 
te helpen aan deze 
productie? We kunnen 
heel wat handjes 
gebruiken! Meld je aan 
op de 
voorstellingspagina op 
de website.

 ZAKELIJKE 
AFSPRAKEN MET HET 

THEATER   

1
CAST INDELEN, 

WELKE GROEP DANST 
IN WELKE SHOW 

2
CHOREOGRAFIE! 

Uren en uren luisteren 
naar muziek die de 

creativiteit prikkelt…
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