TOUCHÉE DANCE COMPANY – SHOWNIEUWS
MINI’S & UKKIES (2-5 JAAR)

Beste ouders/verzorgers van de Mini’s en Ukkies,
In deze nieuwsbrief lees je alle nieuwe en actuele informatie over de eindshow Netflix – The Backyardigans.

HET PODIUM OP!
Jullie kleine dansers gaan 27 mei het podium op…
Best wel spannend. Hoe gaat dit in z’n werk?
De kids…
• leren vooraf spelenderwijs een choreografie
aan; zij beleven het verhaal met hun juf
• zijn zo kort mogelijk in het theater
(meer info hierover volgt)

•
•
•
•
•

worden thuis al aangekleed in showkleding
worden backstage goed door ons
opgevangen en verzorgd
gaan als echte Backyardigans op excursie
door het theater
zullen ten alle tijden voelen dat plezier
voorop staat
kunnen zelfverzekerd en met trots een
prachtige show weggeven voor jou als
grootste fan!

Leuk om alvast te doen:
• Breng een bezoekje aan theater De Kom, om
je kind te laten zien waar hij/zij 27 mei op
mag treden
• Kijk op Netflix of Youtube alvast de filmpjes
van The Backyardigans en/of dans samen
mee (voor je eigen publiek)

SHOW DATUM – 27 mei 2018
Zondagochtend 27 mei vindt de show plaats in
theater De Kom in Nieuwegein.
Reserveer nog even de hele ochtend. Exacte tijd
volgt.
Houd er rekening mee dat de dansertjes eerder in
het theater worden verwacht dan de aanvang van de
show. De dansers kunnen in die tijd wennen aan het
theater en het podium en samen doorlopen we de
laatste showvoorbereidingen op speelse wijze. Wij
zorgen dat deze doelgroep zo kort mogelijk in het

theater aanwezig hoeft te zijn. De exacte tijden
volgen in de volgende editie van het shownieuws.
ONLINE KAARTVERKOOP START 9 APRIL
Op 9 april start de kaartverkoop voor de eindshow
Netflix – The Backyardigans. De prijs voor de kaarten
is 10,50 euro per stuk. De kaartverkoop is uitsluitend
online en loopt via het theater (www.dekom.nl).
Let op! Bij de kaartverkoop van The Backyardigans
zit géén maximum op het aantal te bestellen kaarten
per bestelling. Wees er dus op tijd bij om
teleurstelling te voorkomen.
GOED OM TE WETEN
COMMUNICATIE: Blijf op de hoogte van al het
shownieuws via de mail of lees deze info na op de
website of op de infoborden in de gangen van
Touchée.
De docenten zullen ook per groep een appgroep
aanmaken waarin zij jullie op de hoogte kunnen
houden van de specifieke nieuwtjes per groep.
KLEDING: Wij zijn nog opzoek naar ouders die het
leuk vinden de docent van de groep te helpen met
het bedenken/creёren van de show outfits!
Wie heeft er interesse? Mail: marinza@touchee.nl .
GENERALE: De Mini’s & Ukkies hebben GEEN
generale repetitie, zoals de andere doelgroepen.

CONTROLEER GEGEVENS
Lees jij deze nieuwsbrief via de site en heb je deze
info NIET ontvangen via de mail, geef dit dan a.j.b.
door via balie@touchee.nl . Het is natuurlijk fijn als
we jouw juiste e-mailadres hebben en we je als
eerste via de mail op de hoogte kunnen brengen van
het shownieuws.

