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KVH in “De Notenkraker”
The Cast (part – 1- )
Notenkraker
Clara Staalboom
Drosselmeyer
Muizenkoning
Sneeuwfee
Engel
Tommy Staalboom
Zusjes Staalboom
Familieleden Staalboom
Speelgoed soldaten
Speelgoed poppen
Kerstboomkinderen

Kerstkinderen

Kerstvrouw en Rudolph
Rendieren
Engelen (part 1)

Sneeuwvlokken

Marco Frerichs
Didi Fijen
Jeffrey Dral
Tim Gebe
Simone van de Zande
Merel Gebe
Kay Groen
Showteam ‘Magic-Ice-Stars’; Simone vd Zande, Claudia vd
Zande, Juliette Delcour, Merel Gebe
Monique van Heerden, Joke Snellen, Els Braak
Jolien Heddes, Kelly Jonckheere
Gaby Triest, Jaimy Tolhuijsen, Joey van Heerden, Jildou van
Vliet, Tessa Tuinzaad
Leonie Schutte, Sofie Berger, Roos van Buuren, Inge Heddes,
Selina Bakker, Noa Lucas, Brigitte van Vliet, Marijn Dhauw, Dilek
Tasdemir, Naomie Man, Femke Jansen, Jill Jong Tjien Fa, Demi
Vertelman, Jan Overstegen, Alexander Nieuwland
Rebecca Stam, Michelle Blokstra, Maya Roozendaal, Kim
Mollema, Irene Dekker, Ayonna Karwofodi, Keyshandra Antic,
Morgan Soffner, Nina Chow, Jade Maman Tamara Huiberts,
Tiffany Mc Clymont, Selma Commandeur, Jill Jong Tjien Fa, Kay
Groen
Lisa Jansen en Roxy Jansen
Lisa van Vliet, Senna de Greeuw, Tess Boorsma, Amber Lucas,
Shannon Bakker
Nina Broeke, Cyrilla Sikkens, Judith Kroonenberg, Gaytrie
Jiawan, Isabel Meijer, Andrea de la Torre Diaz, Demi van Dijk,
Senna de Greeuw, Lisa van Vliet
Demi van Halderen, Nienke Emons, Elize Wannet, Myla Snabilie,
Samantha van Nek, Zoe Hoebe, Baukje Baars, Kay Groen

Soldaten/Muizen zie Part -2-
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Dames en Heren
Van harte welkom bij de ijsshow “De Notenkraker”, die voor u opgevoerd zal
worden door de leden van Kunstschaatsvereniging Hoorn.
Alle leeftijdsgroepen en niveaus zullen aan u voorbijkomen, de kleintjes zullen u
vertederen, de recreanten zullen u amuseren en de gevorderden zullen u
imponeren.
Vorig jaar is KVH opgericht met als doelstelling; een vereniging voor en door de
leden, waarbij we trachten ieder naar de top van zijn eigen kunnen te brengen,
waarbij plezier voorop staat. Kunstrijden is een showsport en dat willen we dan ook graag
laten zien. Vorig jaar werd reeds het eerste Kerst Gala door KVH opgevoerd. Dit jaar wilden we
een stapje verder gaan en is het bestuur met trainers om tafel gegaan wat we dit jaar zouden
kunnen gaan doen. Al heel snel kwam het stuk “De Notenkraker” naar voren. Het
kerstsprookje is een echte klassieker, daterend eind 19e eeuw, waarbij componist Tsjaikovski
één van Hoffmann’s vertellingen op muziek zette. Inmiddels bestaan er vele versies van de
Notenkraker en vanaf vandaag is er daar weer één aan toegevoegd, want deze versie is
speciaal aangepast aan KVH. U zult vanavond muziek uit de originele versie gaan horen,
alsmede muziek speciaal voor de KVH versie.
U zult begrijpen dat het opzetten van zo’n show met meer dan 130 deelnemers een hele
organisatie is en alleen slaagt door inzet van geïnspireerde trainers, enorm gemotiveerde
vrijwilligers en natuurlijk ontzettend enthousiaste deelnemers !
Kosten nog moeite zijn gespaard om van deze show een topper te maken om u te vermaken.
De Notenkraker speelt zich af rondom de kerstboom en is vooral ook geschikt voor kinderen.
Gun hen daarom ook de ruimte om de show te kunnen zien. De bankjes zijn bedoeld om de
kinderen op te laten staan zodat ze boven de boarding uit
kunnen kijken.
Laat u meevoeren in dit kerstsprookje en laat u verrassen
door de rijd(st)ers van KVH.
Namens de evenementencommissie en bestuur van KVH
wensen wij u een fantastische show toe !
Astrid Gebe
Voorzitter KVH
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Vooraf:
Drosselmeyer, een magiër en tevens maker van mechanische poppen, vond eens een
muizenval uit, die de halve muizenbevolking doodde die in het paleis leefde. Om wraak te
nemen, toverde de muizenkoningin het neefje van Drosselmeyer, Hans-Peter genaamd, in een
lelijke notenkrakerpop. Alleen door de muizenkoning te doden en door geliefd te zijn bij een
jong meisje zou de betovering worden verbroken. Drosselmeyer, die uitgenodigd was bij de
familie Staalboom, nam zijn Notenkraker mee als een cadeau voor hun dochter Clara. Hij
hoopte hierbij dat Clara van de pop zou gaan houden.
Eerste scène:
Het is kerstavond lang geleden. Bij de familie zijn de kinderen zijn vol verwachting over wat de
Kerstman hen brengen zal.
Tweede scène:
Er worden kerstliederen gezongen en de kinderen zien in gedachten kerstkinderen met de
cadeaus die door de Kerstman gebracht zal worden.
Derde scène:
De kinderen dansen vervolgens nogmaals met elkaar waarna ze naar bed gaan en vol
spanning afwachten.
Vierde scène:
S’-nachts komen de rendieren met Rudolph en … de kerstvrouw langs om de pakjes te
brengen. De kinderen krijgen onder meer knuffelmuizen, speelgoedsoldaten en een mooie
kerstengel voor in de boom.
Vijfde scène:
Overdag vieren de kinderen van de familie Staalboom kerstfeest met hun cadeaus.
Zesde scène:
s’-avonds is het wederom feest bij de familie Staalboom, want dan komt de hele familie langs
om met elkaar kerstfeest te vieren. Ook Drosselmeyer komt langs en andere familieleden
komen eveneens. Drosselmeyer steelt de show door zijn mechanische poppen tot leven te
brengen en hen een dans te laten doen. Vervolgens brengt hij zijn mechanische soldaten tot
leven, die eveneens een marsdans opvoeren.
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Zevende scène:
Drosselmeyer geeft cadeaus en geeft aan Clara de Notenkraker pop cadeau. Clara is er
superblij mee. Tommy, het broertje van Clara, wil de Notenkraker pop ook en ze krijgen ruzie,
waarbij de Notenkraker pop breekt. Drosselmeyer komt ertussen en repareert de
Notenkraker, waarna hij deze weer aan Clara geeft.
Achtste scène:
Het is middernacht, het feest is afgelopen. Alle gasten gaan weg en de kinderen gaan naar
bed. Ook Clara gaat slapen met de Notenkraker pop naast haar. Als Clara slaapt verschijnt er
plotseling een engel. Het is de engel uit de boom, die tot leven is gekomen. Na de engel
komen ook de mechanische poppen en de mechanische soldaten tot leven. Clara wordt
wakker en gelooft haar ogen niet. De kerstboom lijkt wel heel groot geworden… alles lijkt wel
heel groot geworden…. Of… het is juist Clara die heel klein geworden is. Wat gebeurt er
allemaal? De kerstboom is tot leven gekomen, de Notenkraker pop is eveneens tot leven
gekomen. Clara is net zo klein als de Notenkraker geworden.
Negende scène:
Plotseling komen de muizen tot leven, maar het zijn geen knuffelmuizen meer, het is een echt
muizenleger geworden, met een muizenkoning, die met zijn staf zwaait. Ze willen de
Notenkraker aanvallen. Clara wordt bang, dan hoort ze plotseling een schot, het is de
Notenkraker die op de muizenkoning schiet, maar hen niet raakt. Dan komen de
speelgoedsoldaten tot leven en er ontstaat een gevecht tussen de muizenkoning en het
muizenleger enerzijds en de Notenkraker en de soldaten anderzijds.
Tiende scène:
De Notenkraker wordt gered door Clara, die door een ferme mep de muizenkoning weet uit te
schakelen. De betovering van de Notenkraker is hiermee verbroken en de Notenkraker is weer
Hans-Peter geworden. Hans-Peter en Clara dansen samen op de overwinning. Na hun dans
worden ze meegevoerd door kerstengelen dwars door het Land van Sneeuw naar het
Koninkrijk der Zoetigheden.
Elfde scène:
Aangekomen in het Land van Sneeuw wordt door de Sneeuwvlokjes een dans opgevoerd,
waarna de Sneeuwfee hen verder op weg helpt.
Pauze
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Twaalfde scène:
De kerstengelen voeren Hans-Peter en Clara mee naar het Kasteel van het Koninkrijk der
Zoetigheden.
Dertiende scène:
In het kasteel ontmoeten zij de Suikerfee en de Prins, die hen verwelkomen met een dans.
Vervolgens doen Hans-Peter en Clara hun verhaal. De Suikerfee en Prins zijn zo onder de
indruk dat ze beiden een medaille krijgen voor hun verdiensten en een feest met show voor
ze wordt georganiseerd.
Veertiende scène:
Het feest in het kasteel is begonnen met gepeperd eten en de show begint met een Spaanse
dans.
Vijftiende scène:
Vervolgens wordt er tijdens de koffie een Arabische dans voor ze opgevoerd.
Zestiende scène:
Bij de thee krijgen ze een Chinese dans voorgeschoteld.
Zeventiende scène:
Vervolgens is het tijd voor gepeperd eten met nog een Spaanse dans.
Achttiende scène:
Hans-Peter vindt het feest en de show zo geweldig, dat hij een Russische dans speciaal voor
de Suikerfee en Prins opvoert.
Negentiende scène:
Tenslotte is het tijd voor het dessert met een echte suikertaart met kaarsjes dans.
Twintigste scène:
Als de kaarsjes zijn uitgeblazen is het tijd voor de suikertaart.
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Eenentwintigste scène:
Vervolgens arriveert de bloemenfee, die met de bloemen samen een dans opvoeren.
Tweeëntwintigste scène:
Als laatste dansen de Suikerfee en Prins nog een dans samen.
Drieëntwintigste scène:
De Prins laat zijn Suikerfee nog eenmaal stralen.
Vierentwintigste scène:
Alle feestvierders dansen nog eenmaal samen, waarna het feest is afgelopen. Dan verschijnt
de Engel wederom en Clara wordt wakker. Ze is ineens weer groot… heeft ze het nu allemaal
gedroomd. Dan gaat ze weg, maar plotseling komt ze een jongen tegen, een heel bekende
jongen…..
Einde
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Ook zo genoten van de ijsshow ? Bestel dan nu !
Foto’s nabestellen
Tijdens de show worden er exclusieve foto’s gemaakt door sportfotograaf Martin Sharott.
Publicatie en nabestelling van deze foto’s gaan via zijn website: www.martinsharott.com

Film-DVD
De show van vanavond wordt op DVD gezet en is te bestellen tegen betaling van slechts
€ 7,50 euro.
Als u onderstaande bon inlevert of een mailtje stuurt naar onderstaand mailadres dan zorgen
wij ervoor dat u in het bezit komt van dit prachtige aandenken. Betaling van het bedrag kan
contant op de avond van de show bij de entree of door overmaking op bankrekening
51.67.92.237 o.v.v. uw naam en dvd.
Meer informatie over de film-dvd:
Marcel Delcour, marcel@kvhoorn.nl, telefoon: 06-52 07 63 38

WEBSITE EN HYVES
Tenslotte wijzen wij u erop dat wij een prachtige website hebben, waarop natuurlijk straks
ook weer vele foto’s te zien zijn, alsmede filmfragmenten van onze show. Eigengemaakte
foto’s en film kunt u zelf heel gemakkelijk op onze hyves site zetten, dus neem vooral een
kijkje op onze website www.kvhoorn.nl of op onze hyves site www.kvhoorn.hyves.nl
 

DVD-film; aantal: ………….. à € 7,50 per stuk
Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum:…………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer en emailadres:……………………………………………………………………………………….
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Dankwoord
Wij willen de ijsbaanmanager en alle medewerkers van ijsbaan “De Westfries” hartelijk
bedanken voor de samenwerking bij de organisatie van deze show.
Ook willen wij alle vrijwilligers, die zich voor, tijdens en na de show hebben ingezet, bedanken
voor hun grootse inzet.
Ook willen wij de complimenten aan de trainers en choreografen die met eindeloos geduld en
oefenen de showküren hebben aangeleerd bij onze leden. Ten slotte bedanken wij ook onze
schaatsers en schaatsters voor deze geweldige prestatie.
Mede dankzij de financiële ondersteuning via degene die een lot hebben gekocht van de
Sponsor Bingo Loterij konden wij deze unieke show aan u presenteren.
Speelt u misschien mee met de Sponsor Bingo Loterij ?
Voor welk doel speelt u dan mee? U kunt gratis uw loten omzetten naar onze vereniging. Via
één belletje kunt u via uw eigen loten onze vereniging ondersteunen. Bel naar de ledenservice
van de Sponsor Bingo Loterij: 0900-300 1400. Geef daarbij door dat u vanaf nu wilt spelen
voor Kunstschaatsvereniging Hoorn. Vanaf dat moment ontvangt onze vereniging elke maand
€ 4,25 via de Sponsor Bingo Loterij en het kost u verder
niets extra.
Hartelijk dank voor uw financiële steun. Zonder u
kunnen wij niet verder !
Heel graag wil KVH op dezelfde voet doorgaan.
Daarvoor hebben wij uw steun als sponsor hard nodig.
Wilt u onze vereniging ondersteunen, hetzij als
sponsor, hetzij als donateur ? Wij zouden dat helemaal
fantastisch vinden. Wij zouden heel graag uw
telefoontje of e-mail willen ontvangen. Dat kan via onze
secretaris:
Margret Steenvoorden
info@kvhoorn.nl
telefoon 0223 – 531 405
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Kom ook bij ons schaatsen
Meld je nu aan !
KVH is de kunstschaatsvereniging voor de gehele regio. Voor beginners en gevorderden, voor
de jeugd en voor volwassenen. Zet de stap en ervaar zelf het gevoel op het ijs. Wij schaatsen
door tot eind juni ! Wacht niet langer en meld je nu aan.
Lesrooster beginners/nieuwe groepen:
Dinsdag:
16.15-17.15 jeugd
18.45-19.45 adults en 12+
Woensdag:
20.30-21.30 adults en 12+
Zaterdag: 16.15-17.15 jeugd
19.00-20.00 adults en 12+
Wij gaan binnenkort weer van start met een speciale beginnerscursus kunstrijden. Het is niet
nodig om reeds te kunnen schaatsen. We hebben een echte krabbelaarsgroep.Daarnaast
hebben wij speciale lessen voor de gevorderde en wedstrijdrijders, alsmede speciale uren
voor showrijden. Meer informatie over de trainingsuren is te vinden op onze website.
Meld je aan via onze website www.kvhoorn.nl of vul onderstaand strookje in en lever het in
bij de ingang/uitgang. Wij nemen dan contact op om het een en ander door te spreken.
Meer informatie:
Margret Steenvoorden
info@kvhoorn.nl of telefoon: 0223 – 531 405
 

O

Ja, ik wil graag lid worden

O

ik wil graag meer informatie

Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum:…………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer en emailadres:……………………………………………………………………………………….
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The Cast (part – 2 - )
Hans-Peter
Clara Staalboom
Suikerfee
Prins
Bloemenfee
Chinees danseresje
Suikertaart lady
Engelen (part 2)
Spaanse danseressen

Oosterse danseressen
Suikertaartkaarsjes

Bloemenmeisjes

Muizen

Soldaten

Marco Frerichs
Didi Fijen
Juliette Delcour
Tim Gebe
Claudia van de Zande
Jildou van Vliet
Karen Overstegen
Nadine ten Hoope, Marlies Bakker, Caroline Omlo, Lisa Jansen,
Isabel Meijer, Gaytrie Jiawan, Tessa vd Pal
Showteam ‘Royal-Ice-Stars’; Astrid Gebe, Cathy Baars,
Jacqueline van Griensven, Laura Mittelmeijer, Mendy Venema,
Nina Voigt, Suzanna van Ingen
Romy van Schaik, Caroline Kampen, Ranice Jansen, Janice
Pullen, Jolien Heddes, Kelly Jonckheere, Wendy de Vries
Noa Hoebe, Michelle Katers, Doris Overstegen, Ilse de Groot,
Melisa Tasdemir, Anouk Janssen, Noa Lucas, Novali Jaski,
Brigitte van Vliet, Ryan Stroo
Femke Lioen, Edith Vreeker, Alicia Simoes, Lauren Nieuwland,
Maaike Kroon, Bente Lioen, Romey van de Heijden, Lara Snel,
Elles Brouwers, Frances Schilder
Ellen Kok, Judith Gijsberts, Franka Wiggers, Cindy Klockenbrink,
Priscilla Pluim, Amber Boogaard, Jenny Buijs, Kelly de Groen,
Miranda Hoogewerf, Nicole Hoogewerf, Patty Velthuis, Michelle
Smit, Kelly Jonker, Melany van Overmeeren, Marian Mak,
Annemiek Daalhuisen, Aranka Kops, Nancy Roos, Marinda van
Loo
Nathalie Vreede, Loïs Baltus, Anja Haker, Astrid Gebe, Cathy
Baars, Lydia Dral, Nina Voigt, Karen Overstegen, Wendy de
Vries, Megan van Doorn, Ineke Valkenburg, Jacqueline van
Griensven, Maaike Ruiter, Sharon van Zeeland, Kelly Jonker
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