
 

Kaartenbestelformulier voorstellingen 16 juni 2018 - Bodegraven 
“Over de rode loper” 

 

Naam leerling (voor + achternaam): 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer (gelieve 06 nr.): …………………………………… E:mail: ……………………………………………………...... 
Let op: Dit formulier is bedoeld voor 1 leerling die deelneemt aan de voorstelling in ’t Evertshuis in Bodegraven. Heeft u meerdere 
kinderen op les zitten of wilt u ook kaarten voor de voorstelling in Gouda, dan moet u een apart formulier invullen om gebruik te kunnen 
maken van de voor u gereserveerde kaarten.  

  
I.v.m. het beperkt aantal zitplaatsen hebben wij voor elke leerling kaarten gereserveerd. Indien het bestelformulier op tijd (vóór 27 
mei)  ingeleverd is, ontvang je sowieso 2 kaarten mits deze opgehaald en betaald worden op zaterdag 9 juni. Zie volgende pagina voor 
meer info over het ophalen. 
Mochten er van jullie gezin meerdere gezinsleden meedoen aan dezelfde voorstelling, dan zijn er voor het eerste gezinslid 2 kaarten 
gereserveerd en voor elk volgend gezinslid nog 1 extra kaart (dus broertje (2), zusje (1) en moeder (1) in één voorstelling = 4 kaarten).  
 

Kruis de groep(en) aan waar u/uw kind in danst. 

Show 1  - 16 juni (Bodegraven) 

Reguliere groepen 
 Boys 6+ (di 15:45) 

 Boys 10+ (di 16:45) 
 Peuters + Groep ½ Linschoten (woe 14:30) 

 Groep 1/2 (woe 16:00) 
 Peuters + Groep 1/2 (vrij 14:30) 

 Groep 2/3 (za 09:45) 
 

Selectie groepen 
 Talentenklas 

 Selectie 4 

 Selectie 3 

 Selectie 2 

 Selectie 1  

 Attitudedancers 

 
Ik wil gebruik maken van de voor mij gereserveerde kaarten (kruis aan wat van toepassing is) 

 1 kaart (€ 10,-) 

 2 kaarten  (€ 20,-) 
 
Ik wil graag zoveel kaarten extra bij bestellen: …………………………………………………………….. 
 
In totaal dus: ………………………….. kaarten 

 
 

Let op: Het invullen van een aantal extra gewenste kaarten (bovenop de voor u, gereserveerde kaarten) geeft 
helaas geen garantie. U moet er rekening mee houden dat u alleen gebruik kunt maken van de 2 
voorgereserveerde kaarten (dit i.v.m. beperkte aantal zitplaatsen in de theaterzaal). Mochten er kaarten over zijn 
dan proberen wij deze zo eerlijk mogelijk te verdelen. Mochten er extra kaarten aan u worden toegewezen (maar 
is het wellicht niet het gewenste aantal) dan is het wel de bedoeling dat u deze kaarten afneemt. Stelt u zich voor: 
u bestelt 6 kaarten, maar u krijgt er 5 toegewezen, dan is het de bedoeling dat u deze 5 kaarten afneemt. 



 
 

 
Extra informatie kaartenbestelformulier: 

 
-Het is niet toegestaan om voor 1 leerling meerdere formulieren voor dezelfde voorstelling in te leveren. 
 
- Op de kaarten staan stoelnummers vermeld. Het is niet mogelijk om een voorkeursplek aan te geven. Wel zorgen wij 
ervoor dat, wanneer u meerdere kaarten ontvangt, deze plekken naast elkaar zijn.   
 
-De leerlingen en hulpouders hoeven geen (entree)kaarten te kopen. Zij verblijven achter de schermen. 
 
- Er mogen geen kinderen op schoot worden genomen. Dit is helaas niet toegestaan, i.v.m. de brandveiligheidsregels van 
het theater. Elke toeschouwer dient over een eigen zitplaats te beschikken. 
 
-Rolstoelplek nodig? Mail ons en informeer naar de mogelijkheden 
 
-Let op: Dit formulier moet vóór 27 mei a.s. ingeleverd worden bij je docent. Houd rekening met onze meivakantie en 
Pinksteren. Tot die tijd zullen wij de voor u gereserveerde kaarten vast houden. Daarna zullen alle kaarten verdeeld worden 
onder de leerlingen die hun formulieren hebben ingeleverd. Zorg daarom dat u op tijd bent met het inleveren van dit 
formulier. Wanneer de kaarten eenmaal verdeeld zijn, kunnen wij dit helaas niet meer terugdraaien. Iedereen is zelf 
verantwoordelijk voor het bemachtigen van kaartjes. Het is niet mogelijk om uw bestelling door te geven via e-mail. 
Bestellingen en/of formulieren die wij via de e-mail of te laat ontvangen zullen niet worden verwerkt. In de studio hebben 
wij geen lege bestelformulieren om in te vullen.  
 
- Heeft u kaarten besteld? U ontvangt rond 4 Juni een e-mail met het aantal kaarten die aan u zijn toebedeeld. Schrijf uw e-
mail daarom zo duidelijk mogelijk op.  
 
- Kaarten betalen & ophalen: Op zaterdag 9 Juni tussen 10:45 en 14:15 dienen de kaarten opgehaald + contant betaald te 
worden. Let op, dit is de enige mogelijkheid om uw kaarten op te halen. Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen, 
dan mag iemand anders dit ook voor u doen. Wij willen u dan vragen om uw e-mail uit te printen en mee te geven aan 
degene die voor u de kaarten komt ophalen. Wij zullen uw kaarten dan aan hem/ haar meegeven.  
 
 
 

 
Voor vragen kunt u ons mailen naar info@attitude54.nl    Groetjes, Het team van Attitude 54 Dancestudio 
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