Vakanties en belangrijke data productiegroep Jeugdtheaterschool Annatheater
2017/2018 (correctie)
Lessen elke donderdag van 19.00 tot 21.00 uur m.u.v. vakanties en hieronder
aangegeven data. 5 minuten voor aanvang repetitie aanwezig zijn.
Vakanties en geen les op:
kerstvakantie:
carnavalsvakantie:
geen les op:
meivakantie:
hemelvaartsdag:

23 december 2017 t/m 7 januari 2018
10 februari t/m 18 februari 2018
22 februari, 29 maart, 5 april 2018
21 april t/m 06 mei 2018
geen les op donderdag 10 mei 2018

Afwijkende repetitie op maandag:
Lestijd hetzelfde als op donderdag

maandag 26 maart, 2 april en 7 mei

Laatste repetitie vóór zomervakantie:

donderdag 5 juli 2018

Eerste repetitie na der zomervakantie:

zondag 19 augustus 2018

Generale repetities
“Anna Presenteert”:

donderdag 31 mei onder lestijd

“Anna Presenteert”:

zaterdag 2 juni 2018 19.30 uur
zondag 3 juni 2018 16.00 uur

Weekeinde repetities van 10.00 tot 16.00 uur:
zondag 15 april
zaterdag 19 mei
zondag 17 juni
zondag 1 juli
zondag 19 augustus
zondag 26 augustus
zondag 2 september
Technische repetities van 10.00 tot 18.00 uur:
zondag 9 september
zondag 16 september
zondag 23 september
Generale repetitie:

vrijdag 28 september van 16.00 tot
21.30 uur

Voorstellingen:

29 en 30 september, 5, 6 en 7
oktober 2018

Tijden voorstelling:

19.30 uur; zondagen 15.00 uur
2 uur voor aanvang aanwezig zijn.

Protocol afzeggen repetities:
Jullie zullen wel begrijpen dat zo’n rooster maken niet eenvoudig is. Iedereen
heeft de gelegenheid gekregen om data door te geven waarop je niet kunt. Toneel
doe je samen, je bent van elkaar afhankelijk. Daarom de volgende afspraak als
het zou blijken dat je niet op een weekeinde repetitie kunt komen:
- u of uw kind probeert met de groep, het Annatheater, met mij en
Marianne een alternatieve datum te vinden om deze repetitie te
vervangen
- als dit niet mogelijk is, is het de bedoeling dat de
andere afspraak alsnog afgezegd wordt en uw kind tóch naar de
afgesproken repetitie komt.
Voor alle repetities gelden de afspraken, zoals in de inschrijvingsbevestiging
vermeld:
Afmelden repetitie graag telefonisch en alleen in geval van ziekte:
op dinsdagen: vóór 10 uur ’s morgens
op zaterdagen en zondagen: 24 uur van tevoren.
Telefoonnummer.: 0492-547573/06-44369288
Er wordt rekening gehouden met de volgende afmeldingen:
Pepijn: maandag 26 maart, donderdag 24 mei en misschien 17 juni 2018
Floris: zondag 3 juni, niet aanwezig bij Anna Presenteert?
Mosa: maandag 26 maart 2018

