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Hoek van Holland, 10-05-2022 

 

 

Voor de ouders en verzorgers van ……………………….. 

 

Nog even en dan is het weer zo ver: de 16e grote voorstelling van Balletschool Domingos! 

Zoals velen al weten is dit jaar de voorstelling gepland op zondag 3 juli 2022 in de Naald. 

 

Show 1 start om 10.00 uur en is voor de jongste leerlingen 

Show 2 start om 13.00 uur en is voor de oudere leerlingen 

 

Generale repetitie zaterdag 2 juli om 15.00 uur show 1 om 17 uur show 2 

 

Kaartverkoop 

Kaartverkoop start woensdag 1 juni via de website van de Naald  

Let op: wie het eerst is, heeft meer kans op kaarten. 

Kaarten voor de show kosten 16,50 euro per stuk; inclusief een heerlijk drankje. 

Dvd is gratis en kun je na de show via een USB krijgen. 

 

Hulpouders 

Tijdens de voorstelling en generale repetities kunnen we altijd hulp gebruiken. Wilt u zich opgeven als 

hulpouder??? U helpt 1 show en je krijgt 1 kaartje gratis voor een andere voorstelling. 

U kunt dit doorgeven via de mail: info@balletschooldomingos.com. 

 

 

Praktische informatie 

Iedere bezoeker moet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs, dus ook voor babies en kinderen onder de 2 

jaar zal een ticket gekocht moeten worden. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen een baby, schootkind, 

peuter, kleuter of volwassene.  

 

 

Als u nog vragen heeft, kunt u mailen naar info@balletschooldomingos.com 

 

Met vriendelijke groet,,                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Christine Domingos 
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verdeling groepen voor de shows 

Let op: Dit is nog niet de indeling van de shows. Deze is nog niet gemaakt! 

 

Show 1 

woensdag &  Vrijdag & zaterdag Peuters + kleuters hvh 

Woensdag, vrijdag en zaterdag peuters Delfgauw 

Dinsdag 15.30-16.30 

Maandag 16.30 – 17.30 

Dinsdag 16.30-17.30 

Woensdag 16.00 – 17.00 

Vrijdag 17.00 – 19.00 

Zaterdag 10.30-11.15 

Maandag 16.00-17.00 Delfgauw  

Donderdag 16.00 -18.00 Delfgauw 

 

Show 2  

Maandag 18.30 – 19.30 

Maandag 17.30-18.30 

Dinsdag 17.30-18.30 

Dinsdag 18.30-19.30 

Dinsdag 19.30-20.30 

Woensdag 19.00-20.00 

Woensdag 17.00 – 18.00 

Woensdag 18.00 – 19.00 

Donderdag 18.30-19.30 

vrijdag 19.00 – 20.00 

Donderdag 17.30-18.30 


