
 

 

 
 

         KONINKLIJKE  

DIESTSE BALLETSCHOOL 

         JOSEE NICOLA 

 
         Diest, 16 december 2022  

 

Beste balletvrienden, 
 

Het balletjaar heeft weer een snelle start genomen en onze leerlingen zetten hun beste 

beentje voor om alle nieuwe pasjes en oefeningen onder de knie te krijgen. Om meester 

Christof en de docentes toe te laten het verdere schooljaar vlot te kunnen organiseren, vragen 

wij u aandacht te hebben voor onderstaande belangrijke informatie. 

 

We zullen dit jaar opnieuw een kinderrecital (ratjes t.e.m. kadetten B en jazz1) en een recital 

voor de groteren (kadetten C t.e.m. de volwassenenklas, jazz 2+3+4 en modern 1+2+3+4) 

organiseren!  

 

Verder geven we u ook nu reeds een aantal belangrijke data door: noteer deze alvast in uw 

agenda! 

 

 Spaghettidag Josée Nicola : zondag 5/2/2023: in De Ketel, Kaggevinne-Diest. Een 

uitnodiging en meer info volgt nog! 

 

 Generale repetitie in de balletschool: zondag 23/04/2023: deze dag oefenen de leerlingen 

in kostuum.  

 

 Plaatsing op de scène in ‘Den Amer’- Diest: maandag 8/5/2023 en/of woensdag 

10/05/2023: deze dag(en) oefenen we op het podium in oefenkostuum.  

 

 Generale repetitie kinderrecital in ‘Den Amer’ – Diest: woensdag 17/05/2023 

 

 Recital in ‘Den Amer’- Diest: zaterdag 20/05/2023 om 14u: kinderrecital 

          zondag 21/05/2023 om 14u: kinderrecital 

 

De correcte uren van aanwezigheid voor deze data zullen later nog voor alle groepen 

meegedeeld worden. 

 



 

 

 
 

Wij zouden u willen vragen om de deelname van de leerling aan het recital via onderstaande 

link https://forms.gle/6gSDDvCxWDUCfoTj7 te bevestigen tegen ten laatste maandag 9 

januari 2023.  

 

Wij willen er u wel graag op wijzen dat deelname aan het recital enkel kan als men aan beide 

dagen van het betreffende recital deelneemt én als men ook aanwezig is op de plaatsing én 

de generale repetitie. Dit laat ons een vlotte organisatie toe en komt tevens de kwaliteit van 

het recital ten goede. Afwijkingen van deze maatregel kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen 

toegestaan worden na overleg met meester Christof en de docentes. 

Wij hopen natuurlijk dat alle leerlingen erbij zullen zijn! 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Meester Christof en de docentes 

https://forms.gle/6gSDDvCxWDUCfoTj7

