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STICHTING VRIENDEN VAN DE 
FRIESCHE BALLETSCHOOL 

Activiteitenplan   

Betreft: Kleur (werktitel)*, de grote familievoorstelling van de Friesche 
Balletschool**.  Kleur is een voorstelling van, met en door leerlingen van de 
Friesche Balletschool die de kans krijgen te mogen schitteren op een prachtig 
podium in een professioneel opgezette voorstelling voor een gemêleerd publiek, 
alle leeftijden en niveaus met elkaar geïntegreerd.  

Datum: 18 juni 2023 

 

Organisatie: Friesche Balletschool, Stichting Vrienden van de Friesche Balletschool.   

 

Locatie: Leeuwarden, Stadsschouwburg de Harmonie in de middenzaal 
(Rabobankzaal).   

Uitvoerenden: Leerlingen (ongeveer 80) van alle leeftijden van de Friesche 
Balletschool.   

 

Medewerkers: 1 docent Balletschool, vele vrijwilligers (ouders, familie, 
vrienden en uit   netwerk), licht/geluidstechnici, fotograaf en cameraman. 

 

Doelgroep: Iedereen (waaronder uiteraard de ouders, vrienden, familie van de 
leerlingen, maar iedereen is welkom).   

Publiciteit: Om de Friesche Balletschool te ontlasten is de Stichting Vrienden van de 
Friesche Balletschool opgericht. De stichting heeft ten doel het 
realiseren van culturele voorstellingen dans van de Friesche Balletschool 
Leeuwarden ter promotie van ballet en dans als podiumkunst.   

De Stichting zorgt voor sponsor-/subsidie-/donatie-aanvragen, 
persberichten en promotiemateriaal, zaken als kaartverkoop en het 
onderhouden van contacten.   
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Tijdsplan Project Kleur 

Januari 2023 Definitief reserveren Stadsschouwburg 

Januari 2023  Vooraankondiging grote voorstelling leerlingen 

Januari/februari 2023 Subsidieaanvragen de deur uit. 

Maart 2023  Script Kleur klaar, start repetities. 

Maart 2023 Aanschrijven/bezoeken bedrijven voor (materiële) 
sponsoring: ondernemingen uit de omgeving van of 
affiniteit met de Balletschool.  

Maart 2023 Start maken kleding, rekwisieten, decor. 

Maart 2023 Definitieve afspraken met Stadsschouwburg.  

April 2023 Start PR-campagne: flyers, affiches, persberichten 

April 2023 Start kaartverkoop. 

2e helft mei 2023 Finale PR, kaartverkoop. 

 Juni 2023 Generale repetitie op locatie. 

Juni 2023 De familievoorstelling Kleur: 18 juni 2023 

 

*Over Kleur:   

De muziek is van de meesters Tsjaikovski, Minkus, Satie, enz. Choreografie van 
George Balanchine, William Forsythe, en Hans van Manen, Bob Fosse, door 
Friescheballetschool vertaald.  Klassiek- en modern ballet en tapdance.   

**Over de Friesche balletschool:   

De Friesche Balletschool is een initiatief van Anja Daalman, dansdocente bij 
voorheen Parnas (centrum voor kunsten Leeuwarden). Na het sluiten van Parnas 
heeft zij dansend Leeuwarden niet in de kou laten staan. De Friesche Balletschool 
biedt een diversiteit aan dansstijlen voor jong tot oud. Meer informatie hierover vindt 
u op de website: http://www.friescheballetschool.nl/ 

 

 

http://www.friescheballetschool.nl/

