
e-mail - maart 2023 
 

Onderwerp: Info Jeugdtheaterschool Festival 17 & 18 juni 
 
 
Beste cursist en ouder/verzorger, 

 
Op zondag 18 juni is het ToBe Jeugdtheaterschool Festival! De generale repetitie vindt plaats op 
zaterdag 17 juni. In deze e-mail vind je informatie over het weekend zoals: het rooster, de 
kaartverkoop en andere belangrijke info. 
 
Beide dagen vinden plaats in theaterzaal Ketel 2. De kleedruimtes zijn in lesruimte 102, 201 en 207, in 
het rooster vind je de kleedruimte van je groep. 
 
Rooster 17 en 18 juni 
Het Jeugdtheaterschool Festival bestaat uit drie voorstellingen: A, B en C. 
Via de onderstaande link vind je het rooster van 17 en 18 juni. Zorg dat je op tijd aanwezig bent op 
beide dagen. 
 
Bekijk het rooster van de repetities en voorstellingen 
 
Kaartverkoop 
Kaarten voor de voorstellingen zijn vanaf dinsdag 18 april online te koop voor € 5,- per persoon, per 
voorstelling. 
Ga naar online kaartverkoop 
We verzoeken iedereen max. 4 kaarten per cursist te bestellen, zodat er per cursist plek is voor in 
ieder geval 4 familieleden/vrienden. Vanaf 1 juni kun je meer kaarten bijbestellen als die nog 
beschikbaar zijn. 
 
Info voor bezoekers 
Het is toegestaan om te filmen en fotograferen. Let op dat de flitser uitstaat en probeer anderen zo 
min mogelijk te hinderen. 
Het is niet mogelijk om de zaal te betreden of te verlaten tijdens de voorstelling, omdat dit storend kan 
zijn voor de kinderen en jongeren op het podium en voor het overige publiek. 
 
Info voor cursisten 
Binnenkort spreken de docenten met alle cursisten af in welke kleding de groepen spelen. De kleding 
draag je ook tijdens de generale repetitie. Let erop dat je tijdens de voorstelling geen sieraden draagt. 
Neem op 17 en 18 juni wat te eten en drinken mee voor jezelf. Laat waardevolle spullen thuis. 
 
Heb je een vraag? Neem dan contact op met onze Klantenservice via klant@tobe.nl of 078-6133144. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Grace van Gilst 
Projectcoördinator ToBe 
 

 

https://www.tobe.nl/service/informatie-voor-cursisten/tobe-jeugdtheaterschool-extra-info-voor-cursisten/
https://www.tobe.nl/agenda/tobe-jeugdtheaterschool-festival-2/%22%3e
mailto:klant@tobe.nl

