
 

 

Aan de ouders van de leerlingen van 4TVWO en Dax, Renee en Bernou uit 4Va 

 
Datum:     28 oktober 2016 
Kenmerk: 16083/NOY 
Betreft:     workshop en voorstelling La Bayadère, Het Nationale Ballet  
 

Geachte ouder/verzorger, 
 
In het kader van het Art & Culture, of van CKV, neemt uw kind op dinsdag 8 november a.s. 
deel aan een workshop rond Mata Hari van Het Nationale Ballet en bezoekt ’s avonds de 
voorstelling. Het internationaal vermaarde Nationale Ballet past heel goed in het programma 
van Art & Culture. Maar ook voor de “gewone” CKV-leerling kan dit een onvergetelijke 
ervaring zijn. 
 
La Bayadère is Een spectaculair liefdesverhaal vol passie, jaloezie, vergelding én vergeving. 
Deze choreografie over de liefde tussen de Indiase tempeldanseres Nikiya en de krijger 
Solor weet al bijna 140 jaar lang de harten van balletliefhebbers te veroveren. ‘Als je niet 
van La Bayadère houdt, houd je niet van ballet’, aldus de beroemde danscriticus Clive 
Barnes. Het Nationale Ballet danst de veelgeprezen versie van de voormalige Russische 
sterballerina Natalia Makarova, met daarin een van de beroemdste ‘witte aktes’ uit de 
balletgeschiedenis. Witte tutu’s en virtuoze dans; een avondvullend, grandioos ballet. 
 
De leerlingen worden die dag vanaf 13.00 uitgeroosterd. Wij gaan dan met de fiets en de 
trein naar Amsterdam Centraal. ‘s Middags volgen ze een dansworkshop van docenten van 
Het Nationale Ballet (neem gemakkelijke kleren mee). ’s Avonds  bezoeken we de 
voorstelling. Die begint om 20.15 en is omtrent 22.15 afgelopen. Ze worden door ons 
begeleid tot aan station Haarlem. Rond 23.00 verwachten we daar te zijn. Uw kunt uw kind 
daar ophalen of tussen 23.15 en 23.30 weer thuis verwachten. 
 
De kaartjes worden betaald uit het schoolbudget.  
 
Ik  hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Hebt u toch nog vragen of bezwaren, dan 
kunt u mij mailen (j.noyons@schoter.nl) of bellen naar de school, waarna ik zo snel mogelijk 
contact opneem. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jules Noyons 
Docent  drama  
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