BEESTENBOEL PRAKTISCH – info voor ouders, begeleiders
1. VOORSTELLING 10:30 uur
8:45 uur
9:00 uur
10:15 uur
10:30 uur
± 11:10 uur
± 11:40 uur
± 12:20 uur

check in vrijwilligers
check in dansers
deuren theater open
deel 1 voorstelling
PAUZE (30 min)
deel 2 voorstelling
EINDE

FOYER
FOYER
FOYER
THEATERZAAL
FOYER
THEATERZAAL
THEATERZAAL

•
•

elke vrijwilliger meldt zich eerst aan!
elke danser meldt zich eerst aan!

•

dansers blijven in de kleedkamers

•

± 12:30 uur

check out dansers
UITGEZONDERD:
• rupsen
• lieveheersbeestjes
• abstracte dieren
 zij komen
rechtstreeks naar de
foyer

PODIUM
THEATERZAAL

•

publiek verlaat de zaal langs rechterkant en gaat
naar de foyer
MAX. 1 persoon per kind zet zich klaar aan checkout deuren in de foyer (linkerkant)
ouders worden per groep dansers afgeroepen om
hun kinderen op te halen op het podium
ouder en kind verlaten zo snel mogelijk de zaal
langs de rechterkant

Check out vrijwilligers

FOYER

•
•

Wij doen ons best om de check-out zo vlot en veilig
mogelijk voor jouw kind te organiseren!
• badge na elke voorstelling terug inleveren!

TUSSEN DE TWEE VOORSTELLINGEN:
• Is er weinig tijd ☺ (± 1u afhankelijk van vlotte verloop check out)
• Je kan samen met jouw kind van een zelfgemaakte picknick genieten op het gras of een soepje of hotdog kopen
in onze bar
• Let op: wij voorzien zelf geen opvang of toezicht tussen de voorstellingen!
• Alle kleding van de voorstelling blijft ALTIJD in het Schaliken!
2. VOORSTELLING 15:00 uur
13:45 uur
14:00 uur
14:45 uur
15:00 uur
± 15:40 uur
± 16:10 uur
± 16:50 uur

check in vrijwilligers
check in dansers
deuren theater open
deel 1 voorstelling
PAUZE (30 min)
deel 2 voorstelling
EINDE

FOYER
FOYER
FOYER
THEATERZAAL
FOYER
THEATERZAAL
THEATERZAAL

•
•

elke vrijwilliger meldt zich eerst aan!
elke danser meldt zich eerst aan!

•

dansers blijven in de kleedkamers

•

± 17:00 uur

check out dansers
UITGEZONDERD:
• rupsen
• lieveheersbeestjes
• abstracte dieren
 zij komen
rechtstreeks naar de
foyer

PODIUM
THEATERZAAL

•

publiek verlaat de zaal langs rechterkant en gaat
naar de foyer
MAX. 1 persoon per kind zet zich klaar aan checkout deuren in de foyer (linkerkant)
ouders worden per groep dansers afgeroepen om
hun kinderen op te halen op het podium
ouder en kind verlaten zo snel mogelijk de zaal
langs de rechterkant

Check out vrijwilligers

FOYER

•
•

Wij doen ons best om de check-out zo vlot en veilig
mogelijk voor jouw kind te organiseren!
• badge na elke voorstelling terug inleveren!

TIJDENS DE VOORSTELLING KAN GEEN ENKELE DANSER AFGEHAALD WORDEN!
Wij dragen immers de verantwoordelijkheid over 280 dansers en willen controle behouden over iedere danser.
Alvast bedankt voor jullie vertrouwen en medewerking.

