
Dinsdag 23 maart 2021. 
 

Beste dansers, ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Graag willen wij jullie informeren over e.e.a. betreffende onze dansshow: “I Believe”. 
 
Zoals jullie wellicht al hebben gehoord, gaat het met de coronacijfers helaas nog niet de goede kant op. 
Gezien de op dit moment geldende coronamaatregelen en het kunnen waarborgen van de veiligheid van onze deelnemers, 
hebben wij helaas besloten om de show te verplaatsen naar zaterdag 9 oktober 2021! 
Hierdoor krijgen wij meer tijd om goed te oefenen en kunnen wij ons rustig voorbereiden op de show. 
Wij hopen, dat tegen die tijd de maatregelen flink versoepeld zijn en wij de show op een gezonde, leuke en normale manier 
kunnen laten plaatsvinden. 
 
Omdat de kaartverkoop van de show heel vlot verliep, hebben wij helaas een aantal mensen die nog een kaartje wilden 
kopen, moeten teleurstellen. Dat vinden wij uiteraard heel erg jammer en vervelend. 
Om hen toch de gelegenheid te geven de show te kunnen bijwonen, hebben wij besloten om de generale repetitie op vrijdag 
8 oktober 2021 om 19.00 uur te laten plaatsvinden in de vorm van een extra voorstelling. 
Dit betekent dat er nu 150 kaartjes voor deze show beschikbaar zijn en verkocht kunnen worden. Dat is natuurlijk super fijn! 
 
Graag willen wij jullie m.b.t. de kaartverkoop van de show van vrijdag 8 oktober a.s. hieronder informeren: 

1. Kaartjes zijn uitsluitend te bestellen/reserveren via het e-mailadres: infoticketsswinginn2021@gmail.com.  
2. Geef in de email de volgende gegevens door: 

a. Voor- en achternaam. 
b. Het aantal kaarten dat je wilt reserveren. 

Helaas kun je na het versturen van de mail het aantal kaarten niet meer wijzigen of reserveringen annuleren. Wil je 
graag meer kaartjes bestellen, dan gelieve ons een nieuwe mail te sturen! 

3. Het is mogelijk om de kaartjes te reserveren vanaf 1 april 2021. De ophaalmomenten zullen op een later tijdstip 
bekend gemaakt worden. Hierover zullen wij jullie via de mail informeren. 

4. De kaartjes kosten € 10,00 per stuk. Gelieve deze contant te voldoen als je ze ophaalt. 

Op dit moment gaan wij er vanuit, dat de shows op 8 en 9 oktober a.s. met publiek kunnen doorgaan. Hopelijk is het 
vaccinatieprogramma dan verder voltooid en zal ook het mooie weer in de zomer hierbij helpen.  
Mocht echter door omstandigheden of door de dan geldende maatregelen onverhoopt tijdens de show géén publiek of een 
beperkt aantal personen in de zaal aanwezig kunnen zijn, dan zal de gehele show via livestream plaatsvinden! 
Iedereen die een kaartje voor de liveshow heeft gekocht, ontvangt automatisch een link voor de livestream. 
Wij zullen ervoor zorgen, dat er een professionele livestream wordt gemaakt. Omdat dit de nodige kosten met zich 
meebrengt, kunnen wij helaas niet overgaan tot het teruggeven van geld! Wij hopen op jullie begrip hiervoor. 
 
Doordat de show wordt verplaatst naar oktober, zullen de reeds geplande doorloopdagen in mei verschuiven naar de 
volgende data: 

- Zondag 27 juni. 
- Zondag 4 juli. 
- Zondag 19 september. 
- Zondag 26 september 

 
Meer info omtrent de aanvangstijden etc. betreffende deze doorloopdagen ontvangen jullie tijdig van ons. Daarnaast is er als 
bijlage aan deze mail de routekaart voor de show toegevoegd. Deze routekaart is gebaseerd op de geldende routekaart van 
de Rijksoverheid. Hierin zijn verschillende scenario’s bij verschillende risicolevels beschreven. Dit is de basis van de 
doorloopdagen en de show! Voorafgaand aan deze dagen zullen jullie nog gedetailleerder geïnformeerd worden over de dan 
geldende regels.  
 
We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
Indien jullie vragen hebben, horen wij die uiteraard graag.  
Swingende groeten, 
 
Romello, Elisa, Jolie, Showteam I Believe. 
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