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De data van de voorstellingen van onze jaarlijkse Wintershow zijn inmiddels gepland en het thema is 
bekend. We informeren graag alle leden en hun ouders bij deze over de Wintershow en de weg er 
naar toe. 
 

Trainingen 
In de maanden november/december zullen veel trainingsuren aan de wintershow besteed worden. 
Belangrijk hierbij is dat er getraind wordt met een volledige showgroep en dat de leden die in een 
bepaald nummer zitten bij elke training aanwezig zijn. Indien iemand om een belangrijke reden niet 
kan komen trainen dan wordt er verwacht dat dit doorgegeven wordt aan de trainster. 
 
Na de lessen kan het voorkomen dat er kleding gepast moet worden en dat men dus iets later naar 
huis kan gaan. Graag begrip hiervoor. 
 
Ook wanneer iemand niet mee kan doen tijdens één of meerder voorstellingen dan dit graag  ruim van 
te voren  doorgeven. 
 

Voorstellingen 

Er zullen 3 voorstellingen van de Wintershow van Rolling’90 te zien zijn in de sporthal van dorpshuis 
Op Moer op de volgende data: 

 dinsdagavond 22  december om 19.30 uur 

 woensdagmiddag 23 december om 13.30 uur 

 woensdagavond 23 december om 19.30 uur 
 
De voorstelling duurt inclusief de pauze ca 2 uur. 
 

Gezamenlijke training 

In een aantal nummers rijden alle leden. Deze nummers moeten nog afgemaakt worden. De indeling 
en tijdstip worden zsm bekend gemaakt.  
 

Generale  
Maandag 21 december zal de echte generale gehouden worden met kleding enz. Wij verzoeken jullie 
om deze dag vrij te houden. Ook zou het fijn zijn als de begeleiders aanwezig kunnen zijn. 
Aanvangstijd volgt zsm. 
 

De voorstelling zelf 
De rolschaatsers moeten een uur van te voren in de kleedkamer aanwezig zijn. De kleedkamers zijn 
meestal ingedeeld op leeftijd maar soms is het handiger om op showgroepen in te delen. Ouders die 
hun kinderen brengen kunnen doorlopen tot aan de kleedkamers. Per kleedkamer zijn er begeleiders 
die de kinderen helpen met omkleden en die ervoor zorgen dat de kinderen op tijd klaar staan voor 
hun optreden. Ouders die hun kind gebracht hebben en geen taak hebben kunnen niet in de 
kleedkamers blijven. Een kwartier tot half uur na de voorstelling kunnen de kinderen opgehaald 
worden bij de ingang van de vuile gang. 
 
Ca. 1-2 weken voorafgaand aan de voorstellingen krijgen de leden de laatste informatie. 
 

Voorverkoop entreekaarten 
De zitplaatsen bestaan uit stoelen en zijn dus zeer comfortabel. Daarnaast  zijn er banken voor 
kinderen. 



Kaarten kosten € 12,50 voor een stoel en € 7,50 voor kinderen t/m 11  jaar op een bank. De banken 
zullen voor de rijen stoelen neergezet worden. Als men voor een kind een stoel wil dan kan een 
stoelkaart gekocht worden. 
 
Per voorstelling zijn 2 tot 3 rolstoelen mogelijk. Ruimte voor rolstoelen moeten bij het kopen van de 
kaarten aangevraagd/doorgegeven worden. 
 
Dit jaar is het mogelijk voor de leden om de kaarten per mail te bestellen bij 
technischewerkgroep@rolling90.nl. 
 
Vanaf 1 december  is het ook mogelijk om via de website kaarten te bestellen. Op basis van 
beschikbaarheid kan men de betaling doen en worden de kaarten op naam weggelegd. De kaarten 
kunnen opgehaald worden tijdens de gezamenlijke training, de generale of ca. 1/2 uur voor aanvang 
van de voorstelling bij de ingang van Op Moer. 

 
Infomiddag en kaartverkoop in Op Moer 
Op woensdagmiddag 2 december is het bestuur van 16.00 tot 17.30 aanwezig om de bestelde 
toegangskaarten af te halen en of  te kopen. Daarnaast zullen we nog nader tekst en uitleg geven en 
vragen beantwoorden.  
Betalingen kunnen per bank of contant. Ons bankrekening nummer is NL54RABO0375047158, graag 
onder vermelding van de show die bijgewoond gaat worden. 
 

Vrijwilligers/begeleiders 

Tijdens de voorstellingen kunnen we veel hulp gebruiken. Deze hulp kan bestaan uit:  

 Het helpen in de kleedkamers met het verkleden, kleding weer terug, eventueel laten reparen 
van kleding en na afloop de kleedkamer op orde brengen voor de volgende voorstelling enz 

 Het herstellen van kleding enz 

 Schminken en/of haren doen enz 

 Catering, helpen met inschenken  van drankjes in de bar en het opruimen/afwassen enz 

 Algemeen, helpen bij kaartcontrole, toeschouwers begeleiden enz. 
 
Aanmelden kan per mail of tijdens de kaartverkoop op woensdagmiddag 2 december. Wenselijk is wel 
dat men 2 van de 3 voorstellingen beschikbaar is. 
 
Op zaterdag 19 december bouwt de Technische Werkgroep de sporthal om naar een waar theater. 
Wij kunnen hierbij veel hulp gebruiken, aanmelden en/of informatie hier over is te verkrijgen bij 
technischewerkgroep@rolling90.nl. Afbreken vindt plaats op 23 december direct na de laatste 
voorstelling, ook hierbij kunnen wij veel hulp gebruiken. 
 
 
Voor meer informatie: vraag de bestuursleden! 
Ciska Dijkema 
Lenie van ’t Wout 
Nanda den Ouden 
Angela de Jong 
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