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Beste ouders,  

We zijn heel blij dat we jullie kunnen meedelen dat we dit jaar een groot optreden zullen geven met alle dansers 
van onze school :  

Alice in Wonderland  op 19, 21, 22 en 23 april 2023 in UZIEN.  

Aangezien de ganse school hieraan meedoet, is het belangrijk om dit goed op voorhand te plannen, dus geven wij 
jullie graag de data door van zowel de optredens als de belangrijkste repetities.  

Optredens:  

 Middelbaar onderwijs, Move, YBA 2-3-4 doen alle voorstellingen mee. 
 Kinderen van kleuter en lager onderwijs: zie hieronder.  

Opgelet: het is niet mogelijk om van groep te veranderen voor de voorstellingen!  
Wij hebben rekening gehouden met de communies van 1ste en 6de leerjaar. 

 Uren van de voorstellingen kunnen nog licht wijzigen 
 

Voorstelling A: Woensdag 19 april 18h30u (1ste klassiek A + 2de klassiek A + 6de klassiek)  

Voorstelling B: Vrijdag 21 april 19u30 (1ste klassiek B + 2de klassiek B + 5de klassiek)  

Voorstelling C: Zaterdag 22 april 11u00 (preballet A + 3de klassiek + 6de klassiek)  

Voorstelling D: Zaterdag 22 april 15u30 (preballet B groep 1 + 3de klassiek + 6de klassiek)  

Voorstelling E: Zondag 23 april 11u00 (preballet B groep 2 + 4de klassiek + 5de klassiek)  

Voorstelling F:  Zondag 23 april 15u30 (preballet C + 4de klassiek + 5de klassiek)  

Repetities: 

 Middelbare graden, YBA en Move dansers moeten alle repetities aanwezig zijn. 
 Kleuter en lager, zie hieronder.  

 
Vrijdag 14 april: 1ste klassiek A + B, 2de klassiek A + B, 5de –6de klassiek (detail volgt in maart) 

Zaterdag 15 april: Preballet A+ B groep 1, 3de klassiek + 6de klassiek. (detail volgt in maart)  

Zondag 16 april: Preballet B groep 2+ preballet C + 4de klassiek + 5de klassiek. (detail volgt in maart)  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Balletschool Raymonda   
 

De Cassinastraat 6D2 12  info@raymonda.be 
8540 Deerlijk T +32 56 775485 www.raymonda.be 

Het is de bedoeling dat alle kinderen deel uitmaken van deze voorstelling en dat we jullie ouders kunnen laten 
genieten van een prachtig dansspektakel.  

Indien uw kind niet kan deelnemen dan vragen wij om ons dit tegen ten laatste 1 december te laten weten via 
mail zodat we het juiste aantal kostuums kunnen aanschaffen of laten maken.  

Verder info volgt.   

Ticketverkoop voor dit event zal starten rond 1 februari 2023.   

Met vriendelijke groeten, 

Wendy Demeyere 


