NIEUWSBRIEF – NOVEMBER 2017
Beste Residents leerling en ouders/verzorgers,
De dagen worden korter, de bomen zijn al bijna
kaal en de gezellige decembermaand komt
eraan. Er gebeurt in de komende periode van
alles, ook bij The Residents!

Openbare orkestrepetitie
Op 30 november is de orkestrepetitie
openbaar; mensen kunnen komen kijken en
luisteren. Behalve de leerlingen uit groep 5 die
na de kerstvakantie bij The Residents zullen
starten, zijn ook jullie ouders, familie,
vriendjes/vriendinnetjes
en
andere
belangstellenden van harte welkom!
Check de kalender voor belangrijke data.

NIEUW: vrijkaartjes
Je krijgt dit jaar twee gratis kaartjes zodat je
naar een concert van het Residentie Orkest
kunt. Misschien met een ouder of vriendje?
Leuke concerten in deze periode zijn bijv.:
 Buster Keatons The General (in het Paard)
2 november. Live-muziek bij een film.
 Help Heksen Heksen! (Zuiderstrand)
12 november. Familievoorstelling.
 Sinterklaasconcert (Zuiderstrand)
26 november. Familievoorstelling.
 Nieuwjaarsconcert met Paul van Vliet
5 januari (Zuiderstrandtheater).
Maar er is nog veel meer natuurlijk. Kijk op de
website: www.residentieorkest.nl.
Je moet bellen naar het speciale nummer voor
The Residents (zie verder) als je naar een
concert wilt komen; reserveren dus!

Hulp gezocht!
De familievoorstellingen in het Zuiderstrand
theater zijn veel meer dan alleen een uurtje
muziek. In het theater is vooraf en achteraf van
alles te doen in de foyers.
Meestal is er een ‘instrumententuin’. Dan
kunnen kinderen allerlei instrumenten
uitproberen. En daarvoor kunnen we best hulp
gebruiken. Jullie weten precies hoe het is als je
voor het eerst een instrument bespeelt. Vind je
het leuk om hierbij te komen helpen in het
theater? Meld je dan aan via het speciale
nummer voor The Residents.

Afmelden, aanmelden, reserveren
Als je niet naar de les of repetitie kunt komen,
moet je ons dat laten weten: je moet even
bellen!
In de afgelopen periode ging dat heel vaak
goed, maar niet altijd.
Daarom nog eens ons speciale nummer voor
alles wat met The Residents te maken heeft.
Afbellen, maar ook reserveren voor een
concert of aanmelden als je wilt helpen.

Residentsnummer: 070-8800221

