
Wintershow 2015, A Christmas Carol   

 

Nieuwsbrief 22-11-2015 

 
Beste leden en vrijwilligers, 

Bij deze de tweede nieuwsbrief met nog wat belangrijke informatie!  

Doorloop en generale 

Op woensdag 16 december tussen 16.00 en 22.00 uur vindt de doorloop-generale plaats. Er wordt nu 
gewerkt aan een schema. Dit wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd.  De ‘aangeklede’ generale is 
op maandag 21 december: 

 Tijd 17.00 – 20.00 uur 

 Aanwezig 16.30 uur 

 Alle deelnemers en vrijwilligers die zich opgegeven hebben (of nog op gaan geven), worden 

verzocht hierbij aanwezig te zijn.  

 Ouders die zich niet opgegeven hebben als vrijwilliger, zet alstublieft alleen uw kind(eren) af, 

want de generale repetitie is zonder publiek!!! 

Voorstellingen 

Er zijn 3 voorstellingen van de Wintershow van Rolling’90 te zien zijn in de sporthal van dorpshuis Op 

Moer: 

 dinsdagavond 22  december  19.30 uur aanwezig: 18.30 uur 

 woensdagmiddag 23 december 13.30 uur aanwezig: 12.30 uur 

 woensdagavond 23 december 19.30 uur aanwezig: 18.30 uur 
Iedereen (deelnemers en vrijwilligers) is dus uiterlijk 1 uur voor aanvang van de voorstelling aanwezig.  
 

Panty’s 
Iedereen heeft een hele panty bij zich tijdens de Wintershow. Alle leden kunnen tijdens de doorloop 
een panty kopen bij Angela (kosten € 10,-). Dit kan ook nog bij de generale.  
 

Verkoop kaarten 
De kaarten kunnen nu al besteld worden via technischewerkgroep@rolling90.nl. Vanaf 1 december 

kan online via www.rolling90.nl besteld worden. 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. 

Op 2 december tussen 16.00 en 17.30 uur is het bestuur aanwezig om kaarten te verkopen. Dan is 
alleen contante betaling mogelijk. Verder zullen we als bestuur aanwezig zijn om ouders van leden te 
vertellen wat er allemaal gaat gebeuren rondom en tijdens de Wintershow. Dan kunnen we ook vragen 
beantwoorden.   

 
Vrijwilligers/begeleiders 

We hebben al een aantal aanmeldingen gehad om ons te helpen. Dat kunnen we goed gebruiken. We 

zetten het nog een keertje op een rijtje: 

 hulp in de kleedkamers met het klaar leggen van de kleding, hulp bij verkleden van de leden, 
kleding weer terughangen, 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 
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 Catering, helpen met inschenken van drankjes in de bar en het opruimen/afwassen enz 

 Algemeen, helpen bij kaartcontrole, toeschouwers begeleiden enz. 
Meld je gerust aan via de mail (secretaris@rolling90.nl of technischewerkgroep@rolling90.nl. Geef 

dan gelijk aan welke voorstellingen je beschikbaar bent (liefst 2 van de 3 voorstellingen).  

Ook vragen we vrijwilligers voor de technische werkgroep, Op zaterdag 19 december bouwt de 

Technische Werkgroep de sporthal om naar een waar theater. Opbouw vindt plaats in de ochtend en 

’s avonds vanaf 18.30 uur. 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. 

 
Zangtalent 

Vanwege de afsluiting van het jubileumjaar hebben we een jubileumlied. Daar zoeken we nog een 

aantal zingende leden voor. Kun jij best goed zingen en wil je meedoen? Geef je naam dan door aan 

secretaris@rolling90.nl.    

Heb je nog vragen, dan kun je altijd één van ons aanschieten of vragen stellen via de mail 

secretaris@rolling90.nl. 

 

Ciska Dijkema 

Nanda den Ouden 

Lenie van ’t Wout 

Angela de Jong 
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