
Meest gestelde vragen over de voorstelling 1-2-3 juli 2022 

1. Danst mijn kind één of twee keer tijdens dit weekend? 

Alle dansers van 4-6 en 6-8 jaar dansen in EEN show mee. Zij komen 
kort voor het begin en mogen na de show opgehaald worden om 
mee naar huis te gaan. Bij de groepen waar er een wijdere leeftijds-
grens is, houden we de jongste leeftijd aan. (Bijvoorbeeld BB kids 1, HH 
kids 2) 
Alle artiesten boven de 8 jaar, dansen 2 shows.  
Als je meerdere danslessen in de week volgt, kan het zijn dat je ook in 
verschillende, meerdere shows meedanst. 

2. Blijven de dansers de hele dag bij jullie of kunnen we onze doch-
ter/zoon tussen door ophalen? 

Alle 8+ dansers blijven de hele dag bij ons. Er zijn ruim 100 vrijwilligers 
achter de schermen.  Elke groep heeft 2 vaste begeleiders. Zij zorgen 
ervoor dat de artiesten geschminkt worden, gekleed, haren gedaan 
etc. Zij zorgen er ook voor dat de dansers op tijd op het podium zijn en 
vangen ze gedurende dag op.  

Voor de jongere dansers (zie boven) geldt; zij  worden na de show bij 
hun ouders gebracht in de hal. 

3. Mogen er ook ouders achter de schermen? Ik wil heel graag hel-
pen. 

Super lief alle aangeboden hulp op de dag zelf. Maar wij hebben een 
‘geen-ouders-achter de schermen’ beleid. Wij hebben de luxe dat we 
voldoende vrijwilligers hebben (zussen, vriendinnen, familie en oud ID 
Dancers). Daarnaast hebben wij jullie nodig als enthousiaste fans in de 
zaal!  

Wij zoeken wel altijd enthousiaste WAS-ouders om alle kostuums van 
een fris geurtje te voorzien na de shows. Of invlechtouders aan het 
begin van de shows 
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4. Mogen we na de show even een bloemetje afgeven bij onze 
dochter? 

Helaas, tussen de 2 shows in, houden wij de dansers achter de scher-
men. Met zo ontzettend veel dansers willen we geen risico lopen dat 
we op zoek moeten naar missende artiesten. Na de laatste show, ko-
men de kinderen natuurlijk naar beneden om mee naar huis te gaan. 
En tijdens de finale staan ze op het podium dus kan er alvast volop ge-
zwaaid worden. Wij zorgen dus voor een ‘dankjewel’ na elke show.  

Ook hier geldt weer voor de jongere dansers. Zij gaan na hun show 
naar huis en kunnen dus door hun fans onthaald worden na de show. 

5. Wat eten de kinderen dan? Ze missen dan dus een warme maal-
tijd op de zaterdag?  

Op zaterdagmiddag & zondag nemen de artiesten 1 pakket mee; een 
lunchpakket voor zondag en een avond eten pakket op zaterdag. Wij 
verzorgen gedurende dag de hele dag limonade. Ook zorgen wij voor 
een gezonde en een lekkere snack en natuurlijk iets lekkers. Onze erva-
ring leert dat de kinderen prima een dagje kunnen dansen op brood, 
fruit en lekkers. Dan kunnen de vitamines na dit weekend weer inge-
haald worden. 

Zondags eten alle artiesten weer thuis ’s avonds dus kan er weer ge-
kookt worden ☺. 

6. Waar moeten we aan denken, wat mag wel/niet mee? 

We hebben een algemeen pinda verbod. Met 3 serieuze pinda aller-
gie artiesten, willen wij geen risico lopen. Dus nootjes, pinda’s, snickers, 
chocopasta/pindakaas op brood vragen wij te bewaren voor een 
andere dag. 

Wat je wel meeneemt is vooral goede zin. Voldoende eten en drinken. 
Ouders/verzorgers weten vaak zelf het beste in te schatten wat en 
hoeveel er het liefst gegeten wordt. Daarnaast makkelijk zittende kle-
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ding aangepast aan het weer. Sokken bij kouder weer, slippers bij een 
zonnetje. Met name de jongere kinderen krijgen hun kostuum zo laat 
mogelijk aan.  Liefst geen chips en plaksnoep vanwege de kostbare 
kostuums. 

7. Mijn zoon heeft zich vorige keer verveeld en vond het erg lang 
wachten, klopt dat? 

De show duurt inderdaad een tijdje, maar we willen natuurlijk iedereen 
zijn/haar moment geven. Maar als je nummer 27 bent, een van de 
laatste dansjes, is het een lange zit. We hebben genoeg vermaak ach-
ter de schermen. Spelletjes, kleur en knutsel spul en natuurlijk muziek 
en/of film. Maar dat het geduld ook getraind wordt dit weekend, dat 
klopt. 

8. Mogen kinderen die gedanst hebben, daarna in de zaal zitten? 

De kinderen blijven achter de schermen. Als het een mogelijkheid is, 
mogen groepen uiteraard meekijken vanaf het tweede balkon. Uiter-
aard met hun begeleiders. 
Ook tijdens de generale repetitie (zondag 5 juni in Lent en maandag 6 
juni in Nijmegen kunnen alle artiesten elkaar zien en aanmoedigen.  

Maar ook hier leert onze ervaring dat sommige kinderen liever spelen 
dan willen kijken.☺ 

We hebben met de indeling van dit jaar (6 shows) rekening gehouden 
met de lengte van de show en hopen hierin een aanpassing gemaakt 
te hebben waardoor het voor iedereen een leuke, ‘te doen’ ervaring 
is. 
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9. Mogen de kinderen de kostuums houden (deze vraag komt 
vooral ook veel van de artiesten zelf) 

We zien het als een compliment want dan zijn ze heel goed gelukt. 
Maar alle kostuums worden na de show gewassen (door geweldige 
vrijwillige was-ouders) en gaan de zolder op voor een volgende keer. 
Het is een mega investering om alle ruim 900 dansers gekleed te krij-
gen maar de moeite waard als we ze vaker kunnen gebruiken. 

LET OP! Met de vele wisselingen betreft de jongere kids (4-6 en 6-8) is 
het heel belangrijk dat de kostuums bij het ophalen van de artiesten IN 
de Schouwburg blijven. De volgende groep moet ze tenslotte ook aan
☺ 

Laten we hier samen heel alert op zijn. 
Natuurlijk zorgen wij dat iedereen lekker fris blijft. 

10. Wat moeten de kinderen met hun haren doen? 

De week voor de show, gaat er een brief mee met de laatste informa-
tie. Hier staat ons verzoek op wat mee te nemen en hoe de artiest in te 
leveren bij de artiesten ingang ☺. Van vlecht, tot invlecht, tot knot tot 
ingewikkelde creaties… als het thuis al gedaan is, scheelt dat erg veel 
tijd voor de begeleiders. Maar er zijn voldoende ‘vlechtwonders’ ach-
ter de schermen voor de minder vaardige thuiskapsters. 

11. Hoeveel mensen kunnen er in de schouwburg? 

Er zijn bijna 900 plaatsen beschikbaar! 

12. Hoe lang duurt de voorstelling? 

Ongeveer een uur vóór de pauze en een uur ná de pauze. Er is dus 
een pauze van ongeveer 20 minuten. 
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13. Tot hoe laat duurt de avondvoorstelling? 
De intentie is uiterlijk 21.30 uur 

14. Zijn er ook rolstoelplaatsen? 

Jazeker. Sluit dit kort met de mensen bij de kaartverkoop, zodat er re-
kening gehouden kan worden met een vaste stoel ernaast. 

15. Mag iemand anders met het gekleurde formulier kaartjes kopen 
namens mij? 

Dat kan. Maar diegene moet dat formulier ook meenemen.   
(Het gekleurde formulier geeft voorrang bij de kaartverkoop voor de 
kinderen die in 1 show dansen). 
Dus mensen zonder formulier krijgen helaas geen voorrang. 

16. Krijgen we de informatie over de tijden, kostuums en eventuele 
haardracht op papier of per mail. 

Alle informatie gaat per mail. Bij de oudere groepen zetten we de 
brieven vaak ook in de groepsapp.  
Als het goed is, hebben we inmiddels ieders juiste mailadres. De info 
over de kaartverkoop is ook gemaild. Mocht je deze niet hebben, 
geef het aan. Dan kan het zijn dat onze administratie het verkeerde 
mailadres heeft. 

ZIE ONDER onze ‘ WIST U DAT”…………. 

Dan nog enkele leuke wetenswaardigheidjes; 

# Er wordt vooral heel veel gelachen, genoten en gespeeld achter de 
schermen. 

# We proberen elk jaar een ‘achter-de schermen’ filmpje te plaatsen 
op onze Facebook & Instagram zodat jullie zien dat alles goed gaat. 
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# Er worden vaak nieuwe vriendschappen gesloten. We hebben veel 
oudere dansers die erg graag ‘moederen’ achter de schermen. 

# In de Waalzaal, waar de meeste jongere groepen zitten, wordt er 
ook tijdens het wachten en voorbereiden volop gedanst, gespeeld en 
gebattled.  Voor de boys; Jorg is de koning van de spelletjes en Nash 
heeft energie voor 10. Daarnaast is er volop kleur, spelletjes en ‘tut’ 
spul aanwezig. 

# Er is nog NOOIT (in de bijna 30 jaar show-ervaring) een danser ge-
weest helemaal die niet mee wilde doen met de show op de dag 
zelf!!! 

# Het komt regelmatig voor dat de (jongere) dansers in huilen uitbar-
sten als ze mama/papa/verzorger zien aan het einde. Dit is de ontla-
ding die er ook bij de grotere dansers (en docenten) is na een ge-
slaagde show en een lange spannende dag. 

# Er zijn voldoende EHBO-ers achter de schermen. Daarnaast dansen 
er meerdere verpleegsters mee, een huisarts, fysiotherapeute en psy-
choloog. We hebben een masseur en een kinesio tape hotline voor de 
nodige ‘damage control’. 

# Alle docenten zijn er het hele weekend, zij begeleiden hun eigen 
groepen natuurlijk op en van het podium. Daarnaast dansen we zelf 
nog een stukje mee voor de gezelligheid. 

# Foto’s en film worden gemaakt. Dit wordt door het team ‘Van Essen-
foto en filmproducties gedaan die dit zelf organiseren. Info hierover 
ontvang je bij de kaartverkoop. Je kunt alles op hun website bestellen. 
Er mogen geen camera’s en filmapparatuur opgesteld worden. Het is 
wel zo leuk als al het publiek de artiesten LIVE kan zien, in plaats van 
door het scherm van de voor-buurvrouw.
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