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De Doorloop.
Hierbij geven we het programma voor de doorloop op zondag 22 mei a.s. in de balletzaal op de
Valreep. De doorloop is een extra repetitie, bedoeld voor de belichting, maar die we ook gebruiken
om de kostuums te controleren en zo nodig aan te passen. De leerlingen worden 10 minuten tevoren
verwacht in het kostuum. (voor zover dat afgesproken is) Haren in een knoet en wat lichte make-up.
De dansers mogen geen sieraden dragen en geen kauwgom kauwen. Sommige deelnemers doen aan
meerdere dansen mee en moeten soms even wachten. Dat kan in onze koffieruimte, en indien nodig
even iets te eten meenemen.
Tijdens de doorloop zijn er geen toeschouwers in de zaal toegestaan.
Wanneer het niet lukt om bij de doorloop aanwezig te zijn, wil je dit dan zo snel mogelijk aan ons
doorgeven?
De kaartverkoop vindt plaats tijdens de doorloop, op 22 mei.
Omdat we denken dat de meeste mensen zich nog niet comfortabel voelen met een stampvolle zaal
hebben we besloten het over 4 voorstellingen te verdelen. Zaterdag 18:00u en 20:00u en zondag om
13:30u en 15:30u
De kaarten voor de voorstelling kunnen tijdens de doorloop gekocht worden à 15,50 euro
(contant gepast of met pin)
Om de organisatie achter de schermen vlekkeloos te laten verlopen, hebben we begeleiding nodig bij
de kindergroepen. We vragen per groep twee begeleiders per voorstelling.
Deze begeleiders zorgen voor de orde in de groep en blijven gedurende de hele voorstelling bij de
kinderen. Je kunt je hiervoor opgeven via de mail info@battu.nl met als onderwerp “Hulp”
Wanneer je je hebt opgegeven als begeleiding ontvang je tijdens de doorloop instructies.
We vragen de begeleiding zich te melden bij Mireille.
Tijdens de generale in de Oosterpoort (op zaterdag 18 juni) zijn er instructies en rondleidingen voor
de begeleiders. Je ontvangt hierover nadere informatie tijdens de doorloop.

Ter herinnering:
- doorloop:
- generale repetitie:
- voorstellingen:

22 mei 2022 in de Valreep
18 juni 2022 in de Oosterpoort (programma volgt)
18 juni 2022 om 18:00u, en 20:00 19 juni 2022 om 13.30u en om 15.30u

Schema doorloop op 22 mei 2022
Graag 10 minuten vooraf aanwezig in kostuum (voor zover afgesproken) en anders
omgekleed in balletkleren. Bij vragen: info@battu.nl
Tijd
11.00-11.20

Titel
1. Eindelijk…!

11.20-11.30
11.30-11.40

2. 1997-1e positie
3. Rood

11.40-11.50

4. De verbouwing

11.50-12.00

5. Op de valreep

12.00-12.10
12.10-12.20
12.20-12.30

6. Excitement
7. Ziggy en de
bloemetjes
8. Rode Loper

12.30-12.40
13.00-13.10
13.10-13.20

9. Bubbels
10. Diva’s
11. In the Picture

13.20-13.30

12. Lockdown

13.30-13.40
13.40-13.50
13.50-14.00
14.00-14.10

13. Online
14. Glitter
15. Showtime, baby!
16.
Lieveheersbeestjes

Groepen/Lesdag
Wo17/wo18/vr17/vr18/ma20/do20.30
Vr19/zat10.30 (spitz)
Donderdag 17.00, klassiek 11-12 jaar
Dinsdag 20.00/donderdag 19.15
Klassiek 18+/ klassiek 16+
Zaterdag 12.00 en zaterdag 13.00,
klassiek 7-9 jaar
Donderdag 19.00, klassiek 16+ /plus zaterdag
11.00uur
Maandag 17.45 Modern 13-15 jaar
Zaterdag 11.00 uur 6-7 jaar
Maandag 17.30/Donderdag 18.00
Klassiek 13-16 jaar
Woensdag 19.00/woensdag 20.15 Klassiek, 16+
Jazz Tineke
Dinsdag 18.00/ dinsdag 19.00 Klassiek
volwassenen
Donderdag 20.30/vrijdag19.00 (jazz 18+)
Spitzen:maandag 17.30/donderdag 1800 (klassiek
13-15 jaar)
Zaterdag 14.00 uur klassiek, 9-10 jaar
Vrijdag 20.15 klassiek 18+
Woensdag 17.00 jazz, 10-13 jaar
Zaterdag 09.30 kleuters 4-5jaar
Eerste voorstelling zaterdag en eerste op zondag
Zaterdag 10.15uur kleuters 5-6jaar
Tweede voorstelling op zaterdag en tweede op
zondag

14.10-14.20

14.20-14.30
14.40-14.50

17. Loyaliteit
18. &Glamour

14.50-15.00
15.00-15.30

19. Afterparty
20. Zilver

Maandag 18.45 Modern 16+
Woensdag 18.00/Vrijdag 18.00 Jazz, 13-15& 16-18
jaar
Maandag 20.00 Jazz 18+
Zaterdag 10.30 (13-16 jaar)/ jesper+robin
vrijdag 17.00(11 jaar)
Di20/wo19/wo20.15/do19.15/vr20.15

