
 
 
 
 
 

Doe jij mee met 
Alice in Wonderland?  
 
 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s),  
 
Op 1, 2 en 3 juli speelt Rhedelijk Cultureel de spektakelvoorstelling 'Alice in Wonderland'. De voorstelling 
speelt in openluchttheater De Pinkenberg en er doen zeker 200 deelnemers mee! 
 
Bloempjes 
Voor de voorstellingen zijn we op zoek naar kinderen tot 10 jaar oud die een bloem willen spelen. De bloemen 
worden met echt water uit een gieter 'verzorgd' en later worden ze met bodypaint-verf bespoten. Aan het 
einde van de voorstelling zingen een stuk van het slotlied mee als ze dat willen. Dus we zijn op zoek naar 
stoere kids die het aandurven!  
 
De repetities zijn op dinsdag 28 juni en op donderdag 30 juni.  
Beide repetitie zijn om 18.30 uur in De Pinkenberg in Velp en duren een uurtje.  
 
Wil jouw kind daaraan meedoen?  
Laat het dan even weten via een mailtje naar jowin@rhedelijkcultureel.nl.  
 
Dansende konijnen 
We zijn ook op zoek naar dansende konijntjes. We hopen er zo'n 100 te vinden!  
We zoeken dansers tussen de 6 en 30 jaar die in meerdere scenes laten zien wat ze kunnen! 

Repetities 
Donderdag 9 juni van 16.00 uur – 17.00 uur (tot en met 12 jaar) 
Donderdag 9 juni van 17.00 uur – 18.30 uur (vanaf 12 jaar) 
Donderdag 16 juni van 16.00 uur – 18.30 uur (allen) 
Donderdag 23 juni van 16.00 uur – 17.30 uur (allen) 
Donderdag 30 juni van 16.30 uur – 19.30 uur (allen / generale repetitie) 

Locatie 
Eerste repetitie: Zuider Parallelweg 59, Dieren 
Daarna: Openluchttheater De Pinkenberg, Velp 

Inschrijven voor het dansproject kan via de website van Rhedelijk Cultureel en kost € 30,00 (via Voordekunst). 
Voor meer info:  
https://www.rhedelijkcultureel.nl/winkel/dans/alice-in-wonderland-dansend-meemaken/   
 
 
Dus: SUPERLEUK als je meedoet!!!  
We hopen je te zien tijdens de repetities!  
 
 
Jowin Heemskerk 
Rhedelijk Cultureel directeur 
06 42 42 38 75 
jowin@rhedelijkcultureel.nl / info@rhedelijkcultureel.nl  
www.rhedelijkcultureel.nl  


