Kaarten bestelformulier
Naam leerling (voor + achternaam):
Naam leerling (voor + achternaam):
Naam leerling (voor + achternaam):

eindvoorstellingen “Aladdin”

6 & 7 juli 2019

Evertshuis Bodegraven

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Let op: Heeft u meerdere gezinsleden op les zitten, dan willen wij u vragen één formulier in te vullen en alle gezinsleden die bij ons op les zitten op de bovenstaande lijnen te noteren. Op deze
manier weten wij dat het door u ingevulde aantal kaarten, het totaal aantal gewenste kaarten is als gezin. Het is niet toegestaan om voor één leerling meerdere formulieren in te leveren

Telefoonnummer (gelieve 06 nr.):
E-mail adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wij maken gebruik van het e-mail adres uit onze ledenadministratie

Zaterdag 6 juli 2019

Zondag 7 juli 2019

▼ Show 1 (aanvang +/- 14:00 * )

▼ Show 2 (aanvang +/- 19:30 * )

▼ Show 3 (aanvang +/- 10:30 * )

Show 4 (aanvang +/- 14:30 * )

▼DEELNEMENDE BASISGROEPEN

▼DEELNEMENDE BASISGROEPEN

▼DEELNEMENDE BASISGROEPEN

▼DEELNEMENDE BASISGROEPEN

□ Maandag 15:45 Jazz 3/4/5
□ Dinsdag 16:00 Jazz 5/6
□ Maandag 17:45 Jazz 7/8
□ Woensdag 16:45 Klassiek 6-8
□ Vrijdag 18:30 Hip hop jongens

□ Maandag 18:45 Klassiek/ Modern VO 1-3
□ Maandag 19:45 Spitzen
□ Maandag 20:15 Klassiek/ Modern volwas.
□ Vrijdag 19:30 Streetdance/ Hip Hop VO 2-4
□ Donderdag 19:00 Dance Fusion VO 2-5
□ Dinsdag 20:00 Jazz Dans dames

□ Woensdag 14:30 Kids Swing 3 jr. + 1 / 2
□ Woensdag 15:30 Dance Mix groep 3-5
□ Woensdag 13:30 Boys 6 t/m 8 jaar
□ Zaterdag 11:30 Streetdance groep 3-5
□ Zaterdag 12:30 Musical 8 jaar e.o.
□ Maandag 16:45 Modern 8 jaar e.o.

□ Donderdag 16:00 Street 6-8

▼DEELNEMENDE SELECTIEGROEPEN

▼DEELNEMENDE SELECTIEGROEPEN

▼DEELNEMENDE SELECTIEGROEPEN

▼DEELNEMENDE SELECTIEGROEPEN

□ Talentenklas
□ C-selectie
□ Demoteam A
□ Demoteam B
□ A-selectie
□ B-selectie

□ Opstapdemo
□ C-selectie
□ Demoteam A
□ Demoteam B
□ A-selectie
□ B-selectie

Aantal gewenste kaarten: …………….. Aantal gewenste kaarten: ………………..

□ Talentenklas

□ Vrijdag 16:00 Hip Hop boys 5-7
□ Woensdag 17:45 jazz dans
□ Donderdag 18:00 streetdance gr. 8-VO 2
□ Vrijdag 20:30 S Street/ Hip Hop jong volw.
□ Woensdag 20:15 Modern Fusion volw.

□ Demoteam A
□ Demoteam B
□ A-selectie
□ B-selectie

□ Opstapdemo
□ C-selectie
□ Demoteam A
□ Demoteam B
□ A-selectie
□ B-selectie

Aantal gewenste kaarten: ……………

Aantal gewenste kaarten: ……………

Toelichting kaarten bestelformulier:
*Aanvangstijden van de voorstellingen zijn onder voorbehoud, t.z.t. worden de definitieve aanvangstijden bekend gemaakt
* Het invullen van het aantal gewenste kaarten geeft helaas geen garantie. Wij hanteren een minimum aantal van 2 kaarten per leerling. Omdat wij vier voorstellingen
organiseren hebben wij ruimte om nog meer kaarten te verdelen onder onze leerlingen. Het totaal aantal bestelde kaarten per voorstelling bepaald hoeveel kaarten er per
leerling kunnen worden toegezegd. Mochten er kaarten aan u worden toegewezen, maar is het wellicht niet het door u gewenste aantal, dan is het wel de bedoeling dat u deze
kaarten afneemt.
Stel u voor: u besteld 8 kaarten, maar u krijgt er maar 6 toebedeeld, dan is het de bedoeling dat u deze 6 kaarten afneemt.

* Wij maken gebruik van vrije zitplaatsen tijdens deze voorstellingen in het Evertshuis. U kunt vooraf geen voorkeur geven voor bepaalde zitplaatsen. Houd u hier alstublieft
rekening mee bij aankomst in het theater.
* Wilt u gebruik maken van een rolstoelplek dan dient u dit uiterlijk voor 2 juni a.s. aan ons door te geven door een e-mail te sturen naar info@studiovivadans.nl
Wij zullen hier dan rekening mee houden. Let op: er zijn maar een aantal rolstoelplaatsen in het theater beschikbaar
*De leerlingen en hulpouders hoeven geen kaartjes aan te schaffen. Zij verblijven achter de schermen

* Er mogen GEEN kinderen op schoot worden genomen. Dit is helaas niet toegestaan, i.v.m. de brandveiligheidsregels van het theater. Elke toeschouwer dient over een eigen
zitplaats te beschikken. In het verleden is hier helaas misbruik van gemaakt. Wij willen u vragen deze regel te respecteren en in acht te nemen.

*U ontvangt in het pinksterweekend (uiterlijk 10 juni) een e-mail van ons met daarin het aantal kaarten die aan u zijn toebedeeld. Op dinsdag 11 juni kunnen deze kaarten
opgehaald en (contant/gepast) betaald worden. De kaarten kosten € 11 ,- per stuk.
*Let op: Dit formulier moet ingeleverd worden (bij onze informatiebalie tijdens openingstijden) vóór 2 juni a.s. Daarna zullen alle kaarten verdeeld worden onder de mensen die
hun formulieren hebben ingeleverd. Zorg daarom dat u netjes op tijd bent met het inleveren van dit formulier, dit om misverstanden te voorkomen. Wanneer de kaarten
eenmaal verdeeld zijn, kunnen wij dit helaas niet meer terugdraaien. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het bemachtigen van kaartjes. Het is niet mogelijk om uw bestelling
door te geven via e-mail. Bestellingen en/of formulieren die wij via de e-mail of te laat ontvangen kunnen niet meer verwerkt worden.
Wij proberen alles zo duidelijk mogelijk in dit formulier te vermelden. Het is niet mogelijk om de kaartverkoop op een andere/ eerlijke manier te organiseren.
Voor vragen kunt u ons mailen naar info@studiovivadans.nl

Groetjes, Het team van Studio Viva Dans

