DEBUTANTEN AGENDA
51e WIENER BALL
9 FEBRUARI 2019
GRAND HOTEL HUIS TER DUIN,
NOORDWIJK
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GEACHTE DEELNEMERS AAN HET 51 STE WIENER BALL IN NEDERLAND,
Geweldig om u als debutant te mogen verwelkomen bij het 51ste Wiener Ball op
zaterdag 9 februari 2019 in het prachtige Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk.
Velen gingen u voor en komen jaar na jaar bijeen in het oud-debutanten netwerk.
Binnenkort beginnen de danslessen. Daarbij werkt u in een uitermate plezierige sfeer
toe naar een prachtig eindresultaat tijdens het bal. Daar zult u, voor de ogen van pers,
ondernemingsdirecties en natuurlijk uw vrienden en familieleden collectief uw talenten
kunnen tonen in prachtige witte avondkleding en rokkostuums. De aanloop naar
9 februari zult u ervaren als een intensieve, maar heerlijke periode waarin u nieuwe
vrienden zult ontmoeten en in een nieuw netwerk toetreden .
Als debutant lid zijn van het Jungdamen- und Jungherrenkomitee 2019 is niet
vrijblijvend en dat is meteen onderdeel van zijn charme. Klassieke traditie gaat
samen met een moderne belevingswereld
De ouders zijn veelal nauw bij de voorbereiding op het debuut betrokken: samen het
model en pasvorm van de jurk of het rokkostuum uitzoeken, het kapsel met de dochter
helpen bepalen.
Voor uw ouders is er gelegenheid om via danslessen, speciaal voor hen, elkaar en de
debutanten nog voor het bal te ontmoeten. Ook wordt u, in gezelschap van uw ouders,
of begeleiders uitgenodigd voor een ontvangst door de Oostenrijkse Ambassadeur.
Unieke mogelijkheden waar elk jaar veel gebruik van wordt gemaakt.
Het bestuur wenst u heel veel plezier toe op de weg naar, en bij uw debuut.
ALLES WALZER OP 9 FEBRUARI!!
Namens het bestuur
Martin van Pernis, voorzitter
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DANS AGENDA
1. De eerste serie danslessen
Zaterdag 24 november 2018
Zondag 9 december 2018

16.00 - 18.00 uur - Dansschool Wim Lier
14.30 - 16.30 uur debutanten - Grand Hotel Huis ter Duin
16.30 - 18.00 uur ouders debutanten –
			
Grand Hotel Huis ter Duin
Aansluitend gezamenlijk diner in Grand Hotel Huis ter Duin met entertainment
Zaterdag 15 december 2018
Zaterdag 12 januari 2019
Zaterdag 19 januari 2019

16.00 - 18.00 uur - Dansschool Wim Lier
16.00 - 18.00 uur - Dansschool Wim Lier
14.30 - 16.30 uur debutanten - Dansschool Wim Lier
16.30 - 18.00 uur ouders debutanten 			
Dansschool Wim Lier
Aansluitend ontvangst door de Oostenrijkse ambassadeur op de residentie
Locatie Dansschool Wim Lier - Scheveningseveer 21 - Den Haag
Openbaar vervoer: vanaf Den Haag C.S.: buslijn 22 en 24 of tramlijn 1 halte Mauritskade
2.De tweede serie danslessen
Het instuderen van de openingsceremonie onder leiding van de heer Heinz Heidenreich.
Zondag 3 februari 2019
Maandag 4 februari 2019
Woensdag 6 februari 2019
Donderdag 7 februari 2019
Zaterdag 9 februari 2019

14:00 - 17:00 uur Zandvlietcollege
19:00 - 22:00 uur Zandvlietcollege
19:00 - 22:00 uur Zandvlietcollege
19:00 - 22:00 uur Zandvlietcollege
12:30 - 17:00 uur Grand Hotel Huis ter Duin

Locatie Zandvlietcollege: Bezuidenhoutseweg 40, Den Haag
Via OV vanaf Den Haag C.S. ga rechtsaf naar Bezuidenhoutseweg plm. 5 min.
lopen naar het Zandvlietcollege aan je linkerhand
NB: voor beide series danslessen geldt: inloop en registratie een half uur
voor aanvang!
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•

Zaterdag 9 februari vanaf 12.30 uur generale repetities in Huis ter Duin, Noordwijk.

Op zaterdag 9 februari moet je vooraf zelf geluncht hebben.
Drankjes kunnen in de pauzes gekocht worden.
KAPPER
In de ochtend van zaterdag 9 februari kunnen de dames een bezoek brengen aan hun
eigen kapper. Het is ook mogelijk een afspraak te maken met de kapper in Huis ter Duin,
wij raden aan deze afspraak vooraf te boeken om teleurstellingen te voorkomen.
•

Arti Hairstylisten: 071-364 9049
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KLEDINGVOORSCHRIFT
DANSLESSEN EN GENERALE REPETITIES
Dames:
• rok/jurk
• schoenen met leren zolen of dansschoenen (geen laarzen en gympen)
Heren:
• jasje dasje met nette broek (geen spijkerbroek)
• schoenen met leren zolen of dansschoenen
WIENER BALL zaterdag 9 FEBRUARI 2019
Dames:
• enkellange sneeuwwitte mouwloze jurk
• witte lange handschoenen die tot net over de elleboog reiken*
• witte schoenen met leren zolen of witte dansschoenen
• diadeem*
Heren:
• rok (zwart) met witte strik of gala-uniform
• zwarte (gepoetste) schoenen met leren zolen of zwarte dansschoenen
• witte handschoenen*
*NB de handschoenen en het diadeem worden door de stichting verstrekt.
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UITNODIGING

DE OOSTENRIJKSE AMBASSADEUR IN NEDERLAND
H.E. Heidemaria
Gürer
de eer dehebben
debutanten
metde
hun
ouders
Dr. Werner
Druml en
zijnheeft
echtgenote
de eer
debutanten
met hun ouders

UIT TE NODIGEN VOOR EEN ONTVANGST OP
UIT TE NODIGEN VOOR EEN ONTVANGST OP

ZATERDAG
ZATERDAG
26 NOVEMBER
19 JANUARI
2016 2019
van 18.30 tot 19.30 uur

van 18.30 tot 19.30 uur
in de residentie aan de Koninginnegracht 31 te Den Haag.
Dress
Tenue de ville 31 te Den Haag.
in de residentie aan
decode:
Koninginnegracht

Dressvoor
code:
Tenue2019
de ville
RSVP
12 januari
aan:
debutanten2019@gmail.com

RSVP voor 19 november 2016 aan:
debutanten@wienerball.nl
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WIE IS WIE
BESTUUR STICHTING OOSTENRIJKSE CULTUUR IN NEDERLAND 2019
•
Martin van Pernis, voorzitter
•
Maria van der Velden, vice voorzitter
•
Liesbeth Niemeijer-van Aalst, penningmeester
•
Monique van Ierssel, bestuurslid
•
Claudia van Harinxma thoe Slooten. bestuurslid
BALLBUREAU
•
Marianne van den Berg
Voor alle informatie aangaande het Wiener Ball zelf kunt u contact opnemen via:
06-243 48656 of welkom@wienerball.nl
Website: www.wienerball.nl

Facebook: Wiener Ball Nederland

DEBUTANTENCOMITÉ WIENER BALL 2019
•
Monique van Ierssel
tel: 06-205 57104
•
Judith Terwindt – van Berkom
tel: 06-524 72829
•
Jeannette de Jager-Sans
tel: 06-215 38015
Het Debutantencomité houdt zich bezig met de begeleiding van de debutanten in
aanloop naar en tijdens het Wiener Ball.
Voor vragen aangaande debutantenzaken kunt u contact opnemen met 1 van de leden
van het debutantencomité of via wienerball2019@gmail.com
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INFORMATIE VOOR OUDERS
De ouders van de debutanten zijn van harte welkom om hun dansvaardigheden op
eenvoudige en aangename wijze op peil te brengen voor het mooiste dansfeest van
Nederland. Danservaring is niet noodzakelijk.
Deze danslessen voor ouders zijn aansluitend aan de dansles voor de debutanten.
De kosten van de danslessen bedragen € 12,50 per persoon en kunnen voor aanvang
van de les worden voldaan. Het wordt op prijs gesteld als u met gepast geld betaalt
(pinnen is niet mogelijk).
ZONDAG 9 DECEMBER 2018
Dansles ouders		 16.30 - 18.00 uur - Grand Hotel Huis ter Duin
Diner		 18.30 - 21.00 uur - Grand Hotel Huis ter Duin
Aansluitend aan de dansles voor debutanten en ouders is een diner georganiseerd,
waarvoor u van harte bent uitgenodigd, ook als u niet aan de dansles heeft willen of
kunnen deelnemen. Het diner vindt plaats in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk.
Het diner is voor de debutanten inbegrepen. Voor ouders bedraagt de prijs
€ 35,00 per persoon incl. aperitief en wijnarrangement.
U kunt zich aanmelden via wienerball2019@gmail.com
R.S.V.P. uiterlijk 2 december
Het bestuur rekent uiteraard op uw aller aanwezigheid en hoopt met u allen kennis te
mogen maken op deze dag!
ZATERDAG 19 JANUARI 2019
Dansles ouders		 16.30 - 18.00 uur - Dansschool Wim Lier
Ontvangst door de ambassadeur		 18.30 - 19.30 uur - Residentie Oostenrijkse
			
Ambassade
Aansluitend aan de dansles is er een ontvangst voor de debutanten en hun ouders
samen met de organisatie van het Wiener Ball op de residentie van de ambassadeur.
R.S.V.P. uiterlijk 12 januari 2019
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RESERVEREN VOOR HET WIENER BALL 2019:
•
•
•

Gewijzigde zaalindeling met meer zicht op de dansvloer
Loges direct aan de dansvloer
Entreekaarten zijn exclusief hapjes en drankjes

DEBUTANTEN
Debutanten kunnen zich inschrijven via het online inschrijfformulier en ontvangen
vervolgens een brief van het debutantencomité met meer informatie.
Vervolgens betalen de debutanten voor hun deelname middels het kopen van een
debutanten entreekaart op de website van het Wiener Ball via de webshop
van Grand Hotel Huis ter Duin.
DEBUTANTENOUDERS & FAMILIE
Debutantenouders en familie hebben diverse opties:
•
Entreekaart EUR 75
•
Logeplaats aan de dansvloer EUR 195
•
Diner mogelijkheid in één van de restaurants van het hotel
(Breakers Beach House / Brasserie La Terrasse / Restaurant Latour)
Bij het boeken van een entreekaart en/of een diner in één van de restaurants kunnen de
ouders in de “comments” van de reservering aangeven dat zij debutantenouders zijn.
Zodra zich meer dan 30 debutantenouders hebben aangemeld voor een diner is er de
mogelijkheid om in een aparte zaal te dineren.
Tevens gelden er speciale kamertarieven (afhankelijk van het gewenste kamertype)
voor gasten van het Wiener Ball, deze kunt u vinden op de webshop van het Wiener Ball.
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GOUDEN REGELS VOOR DEBUTANTEN
•

Meld je bij aankomst bij het Debutantencomité, die jouw aanwezigheid
noteren en je een badge zullen verstrekken.

•

In principe mag je de danslessen niet verzuimen. Maar als je werkelijk een gegronde
reden hebt om een dansles te verzuimen, meld dit dan ruim op tijd bij één van de
leden van het Debutantencomité. Realiseer je, dat je de andere debutanten dupeert
als je er niet bent.

•

Verlaat gedurende de danslessen en in de pauze de dansschool niet zonder
dit te melden aan het Debutantencomité of de dansleraar(es).

•

In de pauze kun je in de dansschool een drankje kopen.

•

Vaste dansparen worden tijdens de danslessen gevormd. Over de samenstelling
van de paren kan naderhand niet meer gediscussieerd worden,
ook onderling ruilen is niet toegestaan.

•

Zorg dat je op zaterdag 9 februari hebt geluncht voordat je naar de dansles komt.

•

Houd op de dag van het bal het draaiboek steeds bij de hand (dit ontvang je op
de dag zelf). Zorg ervoor dat je op de vastgestelde tijden aanwezig bent op de
vermelde plaatsen!

•

Gedane betalingen kunnen bij afmelding niet gerestitueerd worden.

•

Tijdens het Wiener Ball op zaterdag 9 februari geen zichtbare
tatoeages en/of piercings.

Mocht je vragen hebben, bel dan naar één van de leden van het debutantencomité of
mail naar wienerball2019@gmail.com
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VOORLOPIG DRAAIBOEK 9 FEBRUARI 2019
VOOR DEBUTANTEN
12:30

13.30
14.15
15.20
16.20
17.30

Bij aankomst in Grand Hotel Huis
ter Duin laten de debutanten in
de hal bij de tafel van het Wiener
Ball weten dat zij gearriveerd zijn.
Vervolgens begeven de
debutanten zich naar de tweede
etage, waar het Debutantencomité
hen ontvangt en verwijst naar de
voor hen gereserveerde
kleedkamers.
Briefing en uitdelen draaiboek
Repetitie in gewone kleding in
de Pickézaal zonder orkest
Briefing debutanten en oefenen
met fotograaf
Generale repetitie in gewone
kleding in de Pickézaal met orkest
Buffet in een nader te bepalen zaal

18.30

Verkleden in de daarvoor
gereserveerde kleedkamers

Attentie: na het verkleden mogen de
debutanten vóór de openingsceremonie
niet meer door de gasten gezien worden
(dus ook niet door de ouders). De verrassing voor de ouders maakt deel uit van het
debuut!
19.30 Het maken van de foto’s
20.30 Opstellen boven aan de trap op
de tweede verdieping
20.45 Naar beneden en opstellen voor
de ingangen van de Pickézaal
21.00 OPENINGSCEREMONIE
23.00 Opstellen bovenaan de trap
op de tweede verdieping
23:15 Naar beneden en opstellen voor
de ingangen van de Pickézaal
23.30 HERHALING VAN DE
OPENINGSCEREMONIE
wijzigingen voorbehouden
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VOORLOPIG PROGRAMMA WIENER BALL
9 FEBRUARI 2019
(De programma’s in de andere zalen staan vermeld in het balboekje)
21.00

21.20
21.40

23.30

Openingsceremonie met het
eerste optreden van het “
JUNGDAMEN en
JUNGHERRENKOMITEE”
Toespraken: welkom en
opening van het bal

24.00
00.30
01.00
02.00

Mitternachtseinlage

Met “ALLES WALZER”
wordt traditiegetrouw de
dansvloer vrijgegeven voor alle
gasten van het Wiener Ball

03.00 Sluiting disco
wijzigingen voorbehouden

Publieksquadrille
Opening disco
Het bal eindigt met het
afscheidslied “Brüderlein fein”

Tweede optreden van het
“JUNGDAMEN en
JUNGHERRENKOMITEE”
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TOMBOLA
TEN2019
BEHOEVE VAN ONS GOEDE
GOEDE DOEL
SOS KINDERDORPEN
DOEL 2017:
SOS Kinderdorpen begint bij de basis: een liefdevol en veilig thuis voor ieder kind.

SOS KINDERDORPEN
Geen kind mag alleen opgroeien. Eén op de zes kinderen heeft echter geen veilig thuis

SOS
Kinderdorpen
begint bij de basis: een liefdevol en veilig thuis voor ieder
in een
liefdevolle familie.
kind.

SOS Kinderdorpen zorgt ervoor dat kinderen die er helemaal alleen voor staan weer in

Geen kind mag alleen opgroeien. Eén op de zes kinderen heeft echter geen
een liefdevolle en veilige familie kunnen opgroeien.
veilig thuis in een liefdevolle familie.

De organisatie
biedt zorgt
preventieve,
ook onvoorwaardelijke
zorg alleen
voor kinderen,
zodat
SOS
Kinderdorpen
ervoormaar
dat kinderen
die er helemaal
voor staan
ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke volwassenen.
weer in een liefdevolle en veilige familie kunnen opgroeien.
Feiten:
De
organisatie biedt preventieve, maar ook onvoorwaardelijke zorg voor
kinderen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke
•
Opgericht in 1949 in Oostenrijk door Hermann Gmeiner
volwassenen.
•
Wereldwijd actief
Feiten:

••
•
••
•

Opgerichtaan
in kinderen/jongeren
1949 in Oostenrijk en
door
Gmeiner
Familiezorg
hunHermann
familieleden
Goed onderwijs voor
kinderen en jongeren op SOS scholen en opleidingen en diverse sociale centra
Wereldwijd actief in 134 landen en gebieden

Vele
BN’ersfamiliezorg
zijn ambassadeur
voor442.300
SOS Kinderdorpen
in Nederland,
oa Jochem
In 2014:
aan ruim
kinderen/jongeren
en hun
van
Gelder (theatermaker en presentator), Ron Blaauw (Chef-kok en restaurateur),
familieleden
Annemarie van Gaal (zakenvrouw en presentatrice), Henk Savelberg (Chef-kok en
Vele BN’ers
ambassadeur
restaurateur)
enzijn
Yvonne
van Gennip.voor SOS Kinderdorpen in Nederland.

Vorig jaar bijvoorbeeld nam Tineke de Groot de cheque met de
•

•
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•Zie
voor meerininformatie:
www.soskinderdorpen.nl
opbrengst
ontvangst.

Zie voor meer informatie: www.soskinderdorpen.nl.

“Winters genieten op het
mooiste plekje van Noordwijk”

071-3651273
071 -3651276
www.brasserielaterrasse.nl www.breakersbeachhouse.nl

071-3651274
www.restaurantlatour.nl

071-3651277
www.huisterduin.com
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