
 
 
Beste leerling, 
 
Het is bijna zo ver! Zaterdag 25 juni is het tijd voor de grote jubileumvoorstelling. 
Omdat we weten dat veel van jullie nog nooit een theatervoorstelling hebben gedaan, leggen we in 
deze brief uit wat er allemaal gaat gebeuren op vrijdag 24 en zaterdag 25 juni. Ook zoeken we nog 
een aantal hulpouders, kijk snel onderaan deze brief! Let goed op, in deze brief staat zowel 
informatie voor show 1 als show 2. 

 

Praktische informatie voor show 1 en show 2 
 
Artiesteningang 
Leerlingen kunnen voor de generale repetitie en show worden afgezet  
bij de artiesteningang aan de Overschiesestraat (rode pijl) via de 
Kiss & Ride in het parkeerstraatje naast het theater (gele streep).  
 
Hulpouders en mensen die naar de voorstelling komen kijken, kunnen  
parkeren in de ABC-parkeergarage aan de Lange Kerkstraat 28-A. 
 
Eten & drinken 

• Water, limonade en snoepjes zijn aanwezig. 

• Je moet zelf voor eten zorgen. Zorg dat je genoeg te eten bij je hebt. 

• Zorg ervoor dat eten niet snel knoeit, zodat je kostuum schoon blijft. 

Haren en make-up 

• Sommige groepen hebben instructie van hun docent/trainer gekregen over hoe ze hun haren 

en/of make-up zelf moeten doen.  

• Voor iedereen die geen instructies heeft gekregen, geldt dat de kapsels en make-up door ons 

worden geregeld. Kom dan ook zonder make-up op naar het theater.  

• Zorg dat je haren schoon zijn, maar was ze niet de avond ervoor of op dezelfde dag. Je haren zijn 

dan te zacht/pluizig om nette, strakke kapsels mee te maken. 

Ben je ergens allergisch voor qua make-up? Neem dan contact op met de dans@svdoto.nl 

 

Kaartverkoop  

De laatste kaarten zijn beschikbaar via Tijdmachine - SV DOTO - Theater aan de Schie. 

• Kinderen van 0 tot en met 11 jaar*  € 5,00 

• 12 jaar en ouder € 10,00 
*Kinderwagens, buggy’s en Maxi-Cosi’s zijn niet toegestaan in de zaal. Kinderen mogen op schoot, maar dienen wel in het 

bezit te zijn van een eigen toegangsbewijs. 

 

Reserveren van rolstoelplaatsen of gelijkvloerse plaatsen kan via telefoonnummer 010 - 2 467 467.  

Leuke aandenkens aan shows: foto- & filmopnames en mok 

• Wil jij een leuke mok als aandenken bestellen? Een mok kost € 5 en je hebt keuze uit drie opties. 

• Van beide shows worden professionele foto- en filmopnames gemaakt. Voor € 15 kan je een USB 

aanschaffen met daarop beide shows. Nb. De USB is beveiligd tegen kopiëren. 

 

Wacht niet te lang met bestellen! Dit kan uiterlijk tot en met jouw generale repetitie! Lees alle 

bestelinformatie op onze website. 

 

https://theateraandeschie.nl/voorstelling/svdoto-tijdmachine
tel:0102467467
https://www.svdoto.nl/algemeen-nieuws/usb-mokken-jubileumvoorstelling


 
 
Vrijdag 24 juni - Generale repetitie show 2 
16.00 uur 

• Leerlingen van show 2 en hulpouders komen binnen via de artiesteningang. 

• Leerlingen dragen hun show kleding, voor zover dit eigen spullen zijn. 

• Zorg dat je iets te eten en drinken bij je hebt. 
 
18.30 uur: Leerlingen kunnen weer opgehaald worden bij de artiesten ingang. 
 
Zaterdag 25 juni: 
9.30 uur 

• Leerlingen van show 1 en hulpouders komen binnen via artiesten ingang. 

• KLEUTERS (DANS EN GYM) EN G-STARS KOMEN LATER EN DOEN NIET MEE AAN DE GENERALE 
13.00 uur: aankomst kleuters en g-stars en bijbehorende hulpouders via artieseningang. 
14.00 uur: start show 1 
16.00 uur: verwacht einde show show 1. Na groepsfoto en omkleden, komen de groepen naar de 

foyer om naar huis te gaan. 
 
17.00 uur: leerlingen van show 2 en hulpouders komen binnen via de artiesteningang. 
19.00 uur: start show 2 
21.00 uur: verwacht einde show 2. Na groepsfoto en omkleden, komen de groepen naar de foyer om 

naar huis te gaan. 
 
Wil je meer weten over wat er die dagen allemaal gebeurt? Lees in de bijlage de uitgebreide versie 
van het tijdschema. 
 
 
HULPOUDERS NODIG! 
Meld je snel aan via dans@svdoto.nl voor een van de volgende taken:  
 
Vrijdag 24 juni van 16.00 tot 18.30 uur - show 2 

• 7 begeleiders, je kunt de hele repetitie van show 2 zien vanuit de zaal. 

• 1 iemand die de achtergronden door kan klikken (PowerPoint). Graag dezelfde als tijdens show 
2 op zaterdag 25 juni! 

 
Zaterdag 25 juni van 9.30 tot 16.00 uur - show 1  

• 8 begeleiders (kleutergroepen en jongens zijn volledig voorzien), je kunt de act van uw kind zien 
vanuit de coulissen en de generale vanuit de zaal. 

• 1 iemand die helpt bij de catering  

• 5 mensen bij kap of visagie, je kunt bij start van de show gewoon de zaal in. 
 
Zaterdag 25 juni van 17.00 tot 21.00 uur - show 2 

• 5 begeleiders (kleutergroepen en jongens zijn volledig voorzien), je kunt de act van uw kind zien 
vanuit de coulissen.  

• 1 iemand die de achtergronden door kan klikken (powerpoint). Graag dezelfde als tijdens de 
generale op 24 juni. 

• 1 iemand die helpt bij de catering. 

• 12 mensen bij kap of visagie, je kunt bij start van de show gewoon de zaal in. 
 
Meer weten? Stuur een e-mail naar dans@svdoto.nl of nelzaayer@yahoo.com. 

Sportieve groet, 

 

Team Jubileumvoorstelling   

mailto:dans@svdoto.nl
mailto:dans@svdoto.nl
mailto:nelzaayer@yahoo.com


 
 
BIJLAGE: uitgebreid tijdschema 
 
Vrijdag 24 juni - Generale repetitie show 2 
Deze generale repetitie is alleen voor leerlingen die meedoen in SHOW 2 – avondvoorstelling. Zorg 
dat je iets te drinken en eten bij je hebt. 
 
16.00 uur – aankomst leerlingen en hulpouders show 2 

• Leerlingen en hulpouders show 2 melden zich bij de artiesteningang van het Theater aan de 
Schie. Nb. Alleen hulpouders kunnen mee naar binnen. 

• Leerlingen en hulpouders kunnen gelijk naar binnen en verzamelen zich in de theaterzaal onder 
leiding van trainers en docenten. 

• Je gaat niet eerst naar een kleedkamer, dus zorg dat je je ‘kostuum’ al thuis aantrekt (voor zover 
dit eigen kleding is), bijvoorbeeld pakje, speciale broek en/of shirt. Als je aan meerdere acts 
deelneemt, dan is er tussendoor een omkleedmogelijkheid. 
Nb. Minimaal één leerling per act moet volledig in kostuum zijn, zodat de technische mensen van 
het theater kunnen kijken hoe het licht en de kleur goed uitkomt. 

 
Tot 18.30 uur 

• We gaan de hele show doorlopen, zoals we die zaterdagavond voor publiek gaan opvoeren.  

• Groepen onder de 13 jaar worden altijd begeleid door een hulpouder. Ook in de coulissen is er 
en hulpouder aanwezig, evenals hun trainer/docent. 

• Aan het einde nemen we met elkaar de finale door.  

• Daarna is het de bedoeling dat je de kostuumdelen die niet van jezelf zijn, weer inlevert bij je 
hulpouders, trainer of docent. Zo kan alles klaargezet worden voor de echte show.  

• Als alles weer is ingeleverd en iedereen zijn spullen heeft, dan mag je naar huis. 
 
18.30 uur  
Je kan weer worden opgehaald bij de artiesteningang.  



 
 
Zaterdag 25 juni - Generale repetitie en middagvoorstelling show 1 
 
9.30 uur - aankomst leerlingen en hulpouders show 1  
KLEUTERS EN G-STARS KOMEN LATER EN DOEN NIET MEE MET DE GENERALE I.V.M. DE WACHTTIJD. 

• De leerlingen en hulpouders kunnen naar binnen via de artiesteningang van het Theater aan de 
Schie.  

• De kinderen en hulpouders kunnen gelijk naar binnen en verzamelen zich in de theaterzaal onder 
leiding van trainers en docenten.  

• Zodra alle leerlingen er zijn krijgen ze uitleg over wie-wat-waar en nemen de hulpouders ze mee 
naar de betreffende kleedkamer. Daar kunnen ze hun spullen kwijt en kan voor zover nodig 
worden omgekleed.  
Nb. Minimaal één leerling per act moet volledig in kostuum zijn, zodat de technische mensen van 
het theater kunnen kijken hoe het licht en de kleur goed uitkomt. 

• De groepen gaan zo snel mogelijk weer terug naar de zaal, om als publiek de generale te kunnen 
zien. Afhankelijk van de groep kunnen de hulpouders hun groep ook (halverwege) meenemen 
naar de kleedkamer, waar ze dus niet stil hoeven te zitten. 

• We gaan de hele show doorlopen, zoals we hem die middag voor publiek gaan opvoeren.  

• Groepen onder de 13 jaar worden altijd begeleid door een hulpouder. Ook in de coulissen is er 
en hulpouder aanwezig, evenals hun trainer/docent. 

• Aan het einde nemen we met elkaar de finale door.  

• Na de finale gaan alle groepen met de hulpouders naar de kleedkamers.  
o Leerlingen kunnen wat eten (zelf voor zorgen). 
o Aantrekken van kostuums, voor zover dit nog niet is gedaan.  
o Leerlingen worden om de beurt naar de visagie en de kap gebracht om te zorgen dat alle 

make-up en haren goed zitten. Dit kost altijd een hoop tijd en dat zorgt er ook voor dat de 
leerlingen zich meestal niet vervelen op zo’n dag.  

o Achter de schermen is er gelukkig genoeg ruimte om lekker te keten, natuurlijk onder het 
toekijkend oog van hulpouders en trainers / docenten. 

 
13.00 uur - Aankomst kleuters en g-stars, en bijbehorende hulpouders show 1 

• De kleuters worden gelijk opgevangen in de foyer (via artiesteningang) door hulpouders en 
trainers/docenten. 

• G-stars worden gelijk opgevangen om zo snel mogelijk naar de visagie te gaan en daarna om te 
kleden en dergelijken. 

 
14.00 uur - Start show 1 
 
16.00 uur – Verwachtte eindtijd show 1 

• Aan het einde van de show wordt er een groepsfoto gemaakt op het toneel.  

• Leerlingen gaan terug naar de kleedkamer om zich om te kleden en spullen te pakken.  

• Ze komen als groep naar de foyer en kunnen daar worden opgehaald. 
 
  



 
 
Zaterdag 25 juni - Avondvoorstelling show 2 
 
17.00 uur - Aankomst leerlingen en hulpouders show 2 

• De leerlingen en hulpouders kunnen naar binnen via de artiesteningang van het Theater aan de 
Schie.  

• De kinderen en hulpouders kunnen gelijk naar binnen en verzamelen zich in de theaterzaal onder 
leiding van trainers en docenten.  

• Zodra alle leerlingen er zijn krijgen ze uitleg over wie-wat-waar en nemen de hulpouders ze mee 
naar de betreffende kleedkamer.  
o Leerlingen kunnen wat eten (zelf voor zorgen). 
o Aantrekken van kostuums, voor zover dit nog niet is gedaan.  
o Leerlingen worden om de beurt naar de visagie en de kap gebracht om te zorgen dat alle 

make-up en haren goed zitten. Dit kost altijd een hoop tijd en dat zorgt er ook voor dat de 
leerlingen zich meestal niet vervelen op zo’n dag.  

o Achter de schermen is er gelukkig genoeg ruimte om lekker te keten, natuurlijk onder het 
toekijkend oog van hulpouders en trainers / docenten. 

 
19.00 uur - Start show 2 
 
21.00 uur – Verwachtte eindtijd show 2 

• Aan het einde van de show wordt er een groepsfoto gemaakt op het toneel.  

• Leerlingen gaan terug naar de kleedkamer om zich om te kleden en spullen te pakken.  

• Ze komen als groep naar de foyer en kunnen daar worden opgehaald. 
 


