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Beste dansende dames, 

De dansende dames schitteren op het toneel ? 

De dames van Stichting AAVB zijn uitgenodigd om in de voorstelling van dinsdag 10 maart a.s. met de 
“ Women connected groep” mee te doen aan een dansvoorstelling. 
Het thema is “ moeder en dochter. 
Deze dansvoorstelling wordt alleen opgevoerd door vrouwen. Vrouwen van verschillende afkomst, 
verschillende culturen, verschillende leeftijden,  verschillende ....noem maar op.......en natuurlijk met 
verschillenden dansen.  
De voorstelling wordt in Theater Rotterdam op het Schouwburgplein gegeven en is al jaren een 
succes. 
In bijlage de flyer van Women Connected van deze dansvoorstelling. 

Onze vraag aan de dansende dames...... 
Willen jullie hieraan meewerken ? Schitteren op het toneel, de Foxtrot dansen voor een uitverkochte 
zaal en daarna natuurlijk het applaus in ontvangst nemen. 
Het zou geweldig zijn als jullie dit zouden kunnen doen met jullie moeder, zus, tante, 
nichtje,  buurvrouw of natuurlijk met een van de dames-vrijwilligers van de stichting. 
We zijn op zoek naar ongeveer 6 dansparen die hieraan willen meewerken. 

We gaan er gezamenlijk heen met een touringcar. 
Om 15.00 uur moeten we er zijn, dus we vertrekken 14.30 uur vanaf de Havenkade 11 te Ridderkerk. 
De terugreis is om ongeveer 22.00 uur weer richting de Havenkade. In overleg is het mogelijk om thuis 
afgezet te worden. 
Deelname voor de dansers is gratis. 
Voor avondeten en drinken wordt gezorgd. 

Dames, willen jullie hierover nadenken en jullie moeder, zus, tante of buurvrouw overhalen om hieraan 
mee te werken ? 
Natuurlijk kunnen we vooraf nog de dans oefenen als jullie dat willen. 
Graag vernemen wij uiterlijk vrijdag 7 februari 2020 of jullie hieraan willen meedoen. 

Wij hopen op jullie positieve reacties, wij hebben er in ieder geval veel zin in ! 

Er zijn voor "ons" publiek (ook de mannen mogen komen kijken) een beperkt aantal kaarten 
gereserveerd. Deze kaarten voor het publiek zijn verkrijgbaar voor € 10,--. Let wel OP=OP. 

Willen jullie meer weten over Women Connected neem dan een kijkje op de site womenconnected.nl 

Met vriendelijke groet, 

Namens Stichting AAVB,  
Anja, Henny en Vera 

http://www.stichtingaavb.nl/
https://womenconnected.nl/

