talentengroep voor jongeren in amsterdam

onderwerp: akkoord van ouders
datum: 1 november 2020
Geachte ouder,
Wij geven u informatie over STAGEDIVE in deze brief.
Uw dochter of zoon wilt meedoen met STAGEDIVE. In STAGEDIVE maken jongeren uit Amsterdam een eigen
voorstelling. De jongeren maken de voorstelling samen in een groep. De jongeren kiezen zelf alles. Het
verhaal. Muziek. Toneel. Mode. Dans. Film. De jongeren maken ook alles zelf. Aan het einde is de
voorstelling. De voorstelling komt in theater Podium Mozaïek, De Meervaart en op scholen in Amsterdam.
Wij zijn blij dat uw dochter of zoon wilt meedoen. Uw dochter of zoon heeft talenten. In STAGEDIVE kan uw
dochter of zoon met de talenten aan de slag. Wij zijn een heel team. Wij hebben een bekende regisseur
gevraagd en zorgen voor professionele vakdocenten.
Aan STAGEDIVE doen 6 organisaties mee: Amsterdamse Muziekschool (muziek), Bekijk ‘t (film), Urban Heroes
(urban dance), Poldertheater (toneel), IVKO (mode) en The Beach (design).
repetities en voorstellingen
STAGEDIVE start op dinsdag 17 november 2020. De repetities zijn elke dinsdag van 17:00 tot 19:30 uur. Aan
het einde eten de jongeren vaak samen. Van Marcanti College mogen zij repeteren in de school. In totaal
zijn het ongeveer 24 repetities. De première is op 21 mei 2021 in Podium Mozaïek.
invloed corona
STAGEDIVE volgt de maatregelen van het RIVM. Misschien dat we een deel van de repetities online doen. Als
bij u thuis het internet te langzaam is, dan zorgt STAGEDIVE voor snelle internetverbinding.
kosten
Uw dochter of zoon hoeft niet te betalen voor STAGEDIVE. Wij hebben alles geregeld. Wel vragen wij dat uw
dochter of zoon elke dinsdag bij de repetitie aanwezig is. Vindt u dat goed?
team
De regisseur is Victor Mentink. Hij werkt samen met twee regieassistenten van de Academie van Theater en
Dans in Amsterdam. De twee regieassistenten zijn studenten uit het derde jaar van de opleiding.
Ook vakdocenten van de 6 organisaties

Informatie
Heeft u vragen over STAGEDIVE, bel gerust.
Raoul Petersen ‐ projectleider STAGEDIVE
t. 06‐24222217
raoul@stagedive.art
Marlies van Gangelen ‐ creatief producer STAGEDIVE
marlies@stagedive.art
Internet: www.stagedive.art

GEEFT U EEN KOPIE VAN DEZE BRIEF MEE MET UW DOCHTER OF ZOON BIJ DE EERSTE REPETITIE

Toestemming ouder of toezichthouder
Ik ben de ouder/toezichthouder van

Ik heb de brief goed gelezen. Ik vind het goed dat mijn dochter of zoon meedoet aan STAGEDIVE.

Naam ouder/toezichthouder:
Adres:
Telefoonnummer:

(handtekening ouder/toezichthouder)

(handtekening deelnemer)
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