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Datum: 28 oktober 2014    Betreft: deelname aan de lichtjesparade

 

Geachte ouder/verzorger,  

JeugdTheaterHuisLeiderdorp is net als vorig jaar gevraagd door theatercollectief Fields of Wonder , uit Leiden,  om 
mee te doen aan de Lichtjesparade op 6 november in Leiden . De Lichtjesparade keert jaarlijks terug en staat dit jaar 
in het teken van UNICEF; de rechten van het kind. Hierdoor zal er op 6 november een tocht door Leiden worden 
gehouden, waarbij kinderen stil staan bij wereldcultuur en de universaliteit van het recht van het kind.  
Deze tocht zal rond 19:00/19:15 uur eindigen bij de Nieuwe Rijn, tegenover het Stadhuisplein te Leiden. 
Op deze plek verzorgt Fields of Wonder de slotact van de parade op een bijzondere wijze.  
 
Fields of Wonder heeft het JeugdTheaterHuisLeiderdorp gevraagd om mee te helpen met deze slotact. Bij deze 
vragen we u en uw kinderen of er interesse is om mee te doen. De taken zullen zijn:  

 Meezingen (en klappen) met twee nummers van Michael Jackson: ‘They don’t care about us’ en ‘Heal the 
World’ vanaf de kade. Tijdens de toneellessen van het JeugdTheaterHuisLeiderdorp zal het nummer worden 
geoefend. Ook al doet uw kind niet mee aan de act op 6 november,  dan is het ook leuk om in de les een half 
uur zangles te krijgen. 

 Een honderdtal piepschuim bootjes te water laten, onder begeleiding, tijdens het nummer ‘Heal the World’. 

 De bootjes weer uit het water halen ( onder begeleiding). 

 Het overige deel  van de act zal bestaan uit werelddans, koorzang en op het eind een optreden van Monsif.  
 
Als uw kind enthousiast is om mee te doen, vragen wij of uw kind zich wil melden om 18.15 uur op het Stadhuisplein 
(voor het Gemeentehuis) te Leiden, om de act nog eens goed met elkaar door te nemen. Vanzelfsprekend ben ik 
daar ook aanwezig. 
 
U bent op de avond natuurlijk van harte welkom om te komen kijken.  
 
Het evenement is gratis toegankelijk en na afloop zal er nog een afterparty plaats vinden tot 21:00 uur.  
 
Ik hoop u bij deze voldoende op de hoogte gesteld te hebben. Mocht u nog verdere vragen hebt, dan kunt u altijd 
een mailtje sturen. (info@JTHL.nl) 
 
Hopelijk tot donderdag 6 november. 
 
Met vriendelijke groet,  
 

Heléne Kok (Artistiek leider JeugdTheaterHuisLeiderdorp) 

info@JTHL.nl 

 
Productie: Fields of Wonder 
www.fieldsofwonder.nl 
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