INFOBRIEF 2
DANSOPTREDENS
Dag beste BLITS-dansers!
In deze nieuwsbrief vind je nog extra belangrijke
informatie in verband met onze dansoptredens
‘At work’, alsook een aantal dingen die we even
hernemen. Lees hem dus goed en pak je fluostift bij de
hand, zodat je zeker van alles op de hoogte bent! 😊

WAT VIND JE IN DEZE BRIEF?
1. Overzicht van alle lessen
2. Algemene repetitie
3. Aanwezigheid optreden
4. Weekje rust
5. Kaartenverkoop
6. Hotdogverkoop & frietkraam

7. Kledij eigen dansje
8. Kledij slotnummer
9. DVD/USB en kledijverkoop
10. Andere benodigdheden
11. Oproep begeleidingsouders

1. VOOR IEDEREEN: EEN OVERZICHT VAN ALLE LESSEN VANAF NA DE KROKUSVAKANTIE TOT AAN HET OPTREDEN
Bij het dansoptreden komen - net zoals de voorbije jaren - heel wat repetities kijken. Om ervoor te zorgen dat alle dansleden
op het juiste moment op de juiste plaats zijn, vind je hieronder een overzicht van alle oefenmomenten van een bepaalde
les, de oefenlessen voor het slotnummer, enzovoort. Bekijk het schema dus aandachtig, zoek de momenten eruit die voor
jou van toepassing zijn en wees zo veel mogelijk aanwezig tijdens de lessen!
OPGELET: tijdens de krokusvakantie gaan alle lessen door op hun normale uur en normale locatie! Ook tijdens de 1e
week van de paasvakantie zijn er danslessen!

Zondag 10 maart:
Danszaal abdijschool:
- 10.00-12.00 uur: ballet 6e & 7e graad
- 15.00-17.00 uur: jazzdance jongeren B
Maandag 11 maart:
Danszaal Abdijschool:
- 18.30-19.30 uur: moderne dans vanaf 3e mdb & B
- 19.30-20.45 uur: jazzdance volw C+
Danszaal Zonnebloem:
- 17.30-19.00 uur: jazzdance tieners B
- 19.00-20.00 uur: moderne dans 6e lj/1e mdb
- 21.00-22.00 uur: moderne dans volwassenen
Dinsdag 12 maart:
Danszaal Abdijschool:
- 17.15-18.30 uur: moderne dans 2e/3e mdb
- 18.30-19.45 uur: jazzdance jongeren C
- 19.45-21.00 uur: jazzdance jongvolwassenen C+
Danszaal Zonnebloem:
- 17.30-18.30 uur: jazzdance kinderen A+
- 18.30-19.30 uur: jazzdance kinderen B
- 19.30-21.00 uur: videodance vanaf 3e mdb
Woensdag 13 maart:
Danszaal Abdijschool:
- 16.30-17.45 uur: jazzdance kinderen A
- 17.45-18.45 uur: jazzdance tieners B
- 18.45-19.45 uur: jazzdance jongeren B
- 20.45-21.45 uur: jazzdance volwassenen B
Danszaal Zonnebloem:
- 18.00-20.00 uur: jazzdance kinderen B
- 20.00-21.30 uur: jazzdance jongeren B++

Donderdag 14 maart:
Danszaal Abdijschool:
- 17.00-18.00 uur: jazzdance kinderen A++
- 19.00-20.00 uur: hiphop 2e mdb
Danszaal Zonnebloem:
- 17.30-18.30 uur: videodance 6e lj
- 18.30-19.45 uur: moderne dans jongvolw B+/C
- 19.45-20.45 uur: techniekles
- 20.45-22.00 uur: moderne dans volw B+/C
Vrijdag 15 maart:
Danszaal Abdijschool:
- 17.30-19.00 uur: jazzdance jongeren B++
- 19.00-20.30 uur: videodance B/B+
- 20.30-22.00 uur: videodance C
Danszaal Zonnebloem:
- 17.30-19.00 uur: videodance 4e/5e lj (groep 1 & 2)
- 19.00-20.15 uur: videodance 2e mdb
Zaterdag 16 maart:
Danszaal Abdijschool:
- 12.00-13.15 uur: jazzdance tieners A/A+
- 13.15-14.15 uur: ballet 1e graad
- 14.15-15.15 uur: ballet 2e graad
- 15.15-16.15 uur: ballet 3e graad
- 16.15-18.15 uur: ballet 4e & 5e graad
- 19.15-20.45 uur: jazzdance jongeren B+
Danszaal Zonnebloem:
- 9.45-10.45 uur: videodance 1e mdb
- 14.00-16.00 uur: hiphop selectie
- 16.00-17.00 uur: hiphop vanaf 3e mdb
- 17.00-18.00 uur: hiphop B

Zondag 17 maart:
Danszaal Abdijschool:
- 9.45-11.00 uur: SLOTDANS (IEDEREEN)
- 11.15-12.45 uur: moderne dans 6e lj/1e mdb
- 16.00-18.00 uur: ballet 6e & 7e graad
- 18.00-20.00 uur: show2dance
- 20.00-21.30 uur: videodance C
Danszaal Zonnebloem:
- 11.30-13.30 uur: videodance vanaf 3e mdb
Maandag 18 maart:
Danszaal Abdijschool:
- 18.30-19.30 uur: moderne dans vanaf 3e mdb & B
- 19.30-20.45 uur: jazzdance volw C+
Danszaal Zonnebloem:
- 19.00-20.00 uur: moderne dans 6e lj/1e mdb
- 21.00-22.00 uur: moderne dans volwassenen
Dinsdag 19 maart:
Danszaal Abdijschool:
- 17.15-18.30 uur: moderne dans 2e/3e mdb
- 18.30-19.45 uur: jazzdance jongeren C
- 19.45-21.00 uur: jazzdance jongvolwassenen C+
Danszaal Zonnebloem:
- 17.30-18.30 uur: jazzdance kinderen A+
- 18.30-19.30 uur: jazzdance kinderen B
- 19.30-21.00 uur: videodance vanaf 3e mdb

Zaterdag 23 maart:
Danszaal Abdijschool:
- 12.00-13.15 uur: jazzdance tieners A/A+
- 13.15-14.15 uur: ballet 1e graad
- 14.15-15.15 uur: ballet 2e graad
- 15.15-16.15 uur: ballet 3e graad
- 16.15-18.15 uur: ballet 4e & 5e graad
- 18.15-19.45 uur: jazzdance jongeren B+
- 19.45-21.45 uur: intro
Danszaal Zonnebloem:
- 9.45-10.45 uur: videodance 1e mdb
- 14.00-16.00 uur: hiphop selectie
- 16.00-17.00 uur: hiphop vanaf 3e mdb
- 17.00-18.00 uur: hiphop B
Zondag 24 maart:
Danszaal Abdijschool:
- 9.45-11.00 uur: SLOTDANS (IEDEREEN)
- 16.00-18.00 uur: ballet 6e & 7e graad
Maandag 25 maart:
Danszaal Abdijschool:
- 18.30-19.30 uur: moderne dans vanaf 3e mdb & B
- 19.30-20.45 uur: jazzdance volw C+
Danszaal Zonnebloem:
- 19.00-20.00 uur: moderne dans 6e lj/1e mdb
- 21.00-22.00 uur: moderne dans volwassenen

Woensdag 20 maart:
Danszaal Abdijschool:
- 16.30-17.45 uur: jazzdance kinderen A
- 17.45-18.45 uur: jazzdance tieners B
- 18.45-19.45 uur: jazzdance jongeren B
- 20.45-21.45 uur: jazzdance volwassenen B
Danszaal Zonnebloem:
- 19.00-20.30 uur: intro
- 20.30-22.00 uur : show2dance

Dinsdag 26 maart:
Danszaal Abdijschool:
- 17.15-18.30 uur: moderne dans 2e/3e mdb
- 18.30-19.45 uur: jazzdance jongeren C
- 19.45-21.00 uur: jazzdance jongvolwassenen C+
Danszaal Zonnebloem:
- 17.30-18.30 uur: jazzdance kinderen A+
- 18.30-19.30 uur: jazzdance kinderen B
- 19.30-21.00 uur: videodance vanaf 3e mdb

Donderdag 21 maart:
Danszaal Abdijschool:
- 17.00-18.00 uur: jazzdance kinderen A++
- 19.00-20.00 uur: hiphop 2e mdb
Danszaal Zonnebloem:
- 17.30-18.30 uur: videodance 6e lj
- 18.30-19.45 uur: moderne dans jongvolw B+/C
- 19.45-20.45 uur: techniekles
- 20.45-22.00 uur: moderne dans volw B+/C

Woensdag 27 maart:
Danszaal Abdijschool:
- 16.30-17.45 uur: jazzdance kinderen A
- 17.45-18.45 uur: jazzdance tieners B
- 18.45-19.45 uur: jazzdance jongeren B
- 20.45-21.45 uur: jazzdance volwassenen B
Danszaal Zonnebloem:
- 15.30-17.00 uur : videodance 4e/5e lj
- 19.00-20.30 uur: show2dance
- 20.30-22.00 uur : intro

Vrijdag 22 maart:
Danszaal Abdijschool:
- 17.30-19.00 uur: jazzdance jongeren B++
- 19.00-20.30 uur: videodance B/B+
- 20.30-22.00 uur: videodance C
Danszaal Zonnebloem:
- 17.30-19.00 uur: videodance 4e/5e lj (groep 1 & 2)
- 19.00-20.15 uur: videodance 2e mdb

Donderdag 28 maart:
Danszaal Abdijschool:
- 17.00-18.00 uur: jazzdance kinderen A++
- 19.00-20.00 uur: hiphop 2e mdb
Danszaal Zonnebloem:
- 17.30-18.30 uur: videodance 6e lj
- 18.30-19.45 uur: moderne dans jongvolw B+/C
- 19.45-20.45 uur: techniekles
- 20.45-22.00 uur: moderne dans volw B+/C

Vrijdag 29 maart:
Danszaal Abdijschool:
- 17.30-19.00 uur: jazzdance jongeren B++
- 19.00-20.30 uur: videodance B/B+
- 20.30-22.00 uur: videodance C
Danszaal Zonnebloem:
- 17.30-19.00 uur: videodance 4e/5e lj (groep 1 & 2)
- 19.00-20.15 uur: videodance 2e mdb
Zaterdag 30 maart:
Danszaal Abdijschool:
- 12.00-13.15 uur: jazzdance tieners A/A+
- 13.15-14.15 uur: ballet 1e graad
- 14.15-15.15 uur: ballet 2e graad
- 15.15-16.15 uur ballet 3e graad
- 17.15-18.15 uur: ballet 4e & 5e graad
- GEEN jazzdance jongeren B+
Danszaal Zonnebloem:
- 9.45-10.45 uur: videodance 1e mdb
- 16.00-17.00 uur: hiphop vanaf 3e mdb
- 17.00-18.00 uur: hiphop B
- 18.00-19.00 uur: hiphop selectie
Zondag 31 maart:
Danszaal Abdijschool:
- 9.45-11.00 uur: SLOTDANS (IEDEREEN)
- 11.15-13.15 uur: ballet 6e & 7e graad
- 13.15-15.00 uur: videodance 6e lj
- 15.00-17.00 uur: show2dance
- 17.00-19.00 uur: intro
- 19.00-20.30 uur: jazzdance jongeren B+
Maandag 1 april:
Danszaal Abdijschool:
- 18.30-19.30 uur: moderne dans vanaf 3e mdb & B
- 19.30-20.45 uur: jazzdance volw C+
Danszaal Zonnebloem:
- 19.00-20.00 uur: moderne dans 6e lj/1e mdb
- 21.00-22.00 uur: moderne dans volwassenen
Dinsdag 2 april:
Danszaal Abdijschool:
- 17.15-18.30 uur: moderne dans 2e/3e mdb
- 18.30-19.45 uur: jazzdance jongeren C
- 19.45-21.00 uur: jazzdance jongvolwassenen C+
Danszaal Zonnebloem:
- 17.30-18.30 uur: jazzdance kinderen A+
- 18.30-19.30 uur: jazzdance kinderen B
- 19.30-21.00 uur: videodance vanaf 3e mdb
Woensdag 3 april:
Danszaal Abdijschool:
- 16.30-17.45 uur: jazzdance kinderen A
- 17.45-18.45 uur: jazzdance tieners B
- 18.45-19.45 uur: jazzdance jongeren B
- 20.45-21.45 uur: jazzdance volwassenen B

Donderdag 4 april:
Danszaal Abdijschool:
- 17.00-18.00 uur: jazzdance kinderen A++
- 19.00-20.00 uur: hiphop 2e mdb
Danszaal Zonnebloem:
- 17.30-18.30 uur: videodance 6e lj
- 18.30-19.45 uur: moderne dans jongvolw B+/C
- 19.45-20.45 uur: techniekles
- 20.45-22.00 uur: moderne dans volw B+/C
Vrijdag 5 april:
Danszaal Abdijschool:
- 17.30-19.00 uur: jazzdance jongeren B++
- 19.00-20.30 uur: videodance B/B+
- 20.30-22.00 uur: videodance C
Danszaal Zonnebloem:
- 17.30-19.00 uur: videodance 4e/5e lj (groep 1 & 2)
- 19.00-20.15 uur: videodance 2e mdb
Zaterdag 6 april: Opgelet: er zijn deze dag zowel
GEWONE LESSEN alsook ALGEMENE REPETITIE in CC
DE BORRE in Bierbeek.
Danszaal Abdijschool:
- 10.00-11.00 uur: ballet 6e & 7e graad
- 11.00-12.00 uur: jazzdance jongeren B+
- 12.00-13.00 uur: jazzdance tieners A/A+
- 13.30-14.30 uur: ballet 2e graad
- 14.30-15.30 uur ballet 4e & 5e graad
- 15.30-16.30 uur: ballet 3e graad
GEEN gewone lessen voor: videodance 1e mdb en
hiphop (ook geen les voor kleuters, ballet 1e graad,
circuit en core & stretch).
Zondag 7 april: ALGEMENE REPETITIE in CC DE
BORRE in Bierbeek (uurregeling in apart schema
verder in de brief).
Maandag 8 april:
Danszaal Abdijschool:
- 18.30-19.30 uur: moderne dans vanaf 3e mdb & B
- 19.30-20.45 uur: jazzdance volw C+
Danszaal Zonnebloem:

-

19.00-20.00 uur: moderne dans 6e lj/1e mdb
21.00-22.00 uur: moderne dans volwassenen

Dinsdag 9 april:
Danszaal Abdijschool:
- 17.30-18.30 uur: moderne dans 2e/3e mdb
- 18.30-19.45 uur: jazzdance jongeren C
- 19.45-21.00 uur: jazzdance jongvolwassenen C+
Danszaal Zonnebloem:
- 17.30-18.30 uur: jazzdance kinderen A+
- 18.30-19.30 uur: jazzdance kinderen B
- 19.30-20.30 uur: videodance vanaf 3e mdb

Woensdag 10 april:
Danszaal Abdijschool:
- 16.45-17.45 uur: jazzdance kinderen A
- 17.45-18.45 uur: jazzdance tieners B
- 18.45-19.45 uur: jazzdance jongeren B
- 20.45-21.45 uur: jazzdance volwassenen B
Danszaal Zonnebloem:
- 18.00-19.00 uur: jazzdance tieners A/A+
- 19.00-20.30 uur: intro (onder voorbehoud)
- 20.30-22.00 uur: show2dance (onder voorbehoud)
Donderdag 11 april:
Danszaal Abdijschool:
- 16.00-17.00 uur: hiphop 2e mdb
- 17.00-18.00 uur: jazzdance kinderen A++
Danszaal Zonnebloem:
- 16.30-18.00 uur: videodance 6e lj

Opgelet! Generale repetitie op donderdag 11 april
in CC De Borre van 18.30 tot 22.30 uur voor groep 4
(alle gevorderde dansgroepen die deelnemen aan
het zaterdagavondoptreden = jazz jB+, jB++, jC,
jvC+, vC+, modern 3e mdb/B, modern jongvolw
B+/C, modern volw B+/C, video B/B+, video C,
hiphop B/B+, hiphop selectie, ballet 6e & 7e graad)
Vrijdag 12 april:
Danszaal Abdijschool:
- 18.30-19.30 uur: jazzdance jongeren B++ (onder
voorbehoud)
- 19.30-20.30 uur: videodance B/B+ (onder
voorbehoud)
- 20.30-21.30 uur: videodance C (onder voorbehoud)
Danszaal Zonnebloem:
- 17.30-19.00 uur: videodance 4e/5e lj (groep 1 & 2)
- 19.00-20.00 uur: videodance 2e md

2. ALGEMENE REPETITIE OP ZATERDAG EN ZONDAG 6 EN 7 APRIL IN CC DE BORRE IN BIERBEEK
Hieronder hernemen we even het schema van de algemene repetitie op 6 en 7 april. Elke groep krijgt 30 min tijd om op
het podium in CC De Borre te oefenen. We vragen om 20 min op voorhand aanwezig te zijn!
Volgorde algemene repetitie op zaterdag 6 april in CC De Borre:
10.00 uur
videodance 6e leerjaar
10.30 uur
moderne dans 6e leerjaar/1e middelbaar
11.00 uur
videodance 1e middelbaar
11.30 uur
jazzdance kinderen B
12.00 uur
jazzdance jongeren B++
12.30 uur
videodance B/B+
13.00 uur
videodance 4e/5e leerjaar
13.30 uur
moderne dans 3e middelbaar en B
14.00 uur
videodance C
14.30 uur
jazzdance kinderen A++
15.00 uur
moderne dans jongvolwassenen B+/C
15.30 uur
jazzdance jongeren C
16.00 uur
jazzdance kinderen A+
16.30 uur
jazzdance volwassenen C+
17.00 uur
show2dance
17.30 uur
jazzdance jongvolwassenen C+
18.00 uur
moderne dans volwassenen B+/C
18.30 uur
intro
19.00 uur
show2dance
Volgorde algemene repetitie op zondag 7 april in CC De Borre:
09.00 uur
hiphop B/B+
09.30 uur
hiphop vanaf 3e middelbaar
10.00 uur
hiphop 2e middelbaar
10.30 uur
hiphop selectie
11.00 uur
videodance vanaf 3e middelbaar
11.30 uur
moderne dans 2e/3e middelbaar
12.00 uur
ballet 6e/7e graad
12.30 uur
jazzdance jongeren B+
13.00 uur
videodance 2e middelbaar
13.30 uur
jazzdance tieners A/A+
14.00 uur
jazzdance jongeren B
14.30 uur
ballet 4e/5e graad

Charlotte
Bieke
Kato
Zoë
Zoë/Eva
Zoë
Latasha
Freya
Kaat
Tine
Freya
Tine
Esther/Anneleen
Freya
Tine
Freya
Tine/Kaat

Thira
Thira
Thira
Thira
Sophie/Anneleen
Tine
Sandrine
Lore
Kaat
Hasse
Liesje
Amber

15.00 uur
15.30 uur
16.00 uur
16.30 uur
17.00 uur
17.30 uur

jazzdance kinderen A
ballet 2e graad
jazzdance tieners B
jazzdance volwassenen B
ballet 3e graad
moderne dans volwassenen

Liesje
Aurelie
Liesje/Eva
Liesje
Aurelie
Tine

3. AANWEZIGHEID TIJDENS HET OPTREDENWEEKEND
Zaterdag 13 april: iedereen is om 8.30 uur in de Borre aanwezig voor de generale repetitie. Je oefent je dansje nog een
allerlaatste keer met belichting en kledij. Dansers van groep 2 mogen daarna naar huis (+/- 14.00 uur). Dansers van groep
1, 3 en 4 blijven aanwezig in de Borre voor het optreden van 16.00 uur.
Zondag 14 april: dansers van groep 1, 3 en 4 worden om 8.30 uur in de Borre verwacht. Dansers van groep 2 worden
om 13.00 uur verwacht. Dansers van groep 1 mogen na het eerste optreden (+/- 12.30 uur) naar huis. De andere dansers
blijven tot na het laatste optreden van die dag (+/- 21.30 uur).
Groep 1: jazz kind A, jazz kind A+, jazz kind A++, jazz kind B, ballet 2e graad, ballet 3e graad en videodance 4e/5e leerjaar
Groep 2: jazz tieners A/A+, jazz tieners B, videodance 6e leerjaar, videodance 1e middelbaar, moderne dans 6e leerjaar en
1e middelbaar, ballet 4e/5e graad
Groep 3: jazz jongeren B, jazz volwassenen B, videodance 2e middelbaar, videodance vanaf 3e middelbaar, hiphop 2e
middelbaar, hiphop vanaf 3e middelbaar, moderne dans 2e/3e middelbaar, moderne dans volwassenen
Groep 4: jazz jongeren B+, jazz jongeren B++, jazz jongeren C, jazz jongvolwassenen C+, jazz volwassenen C+,
videodance B/B+, videodance C, hiphop B/B+, hiphop selectie, moderne dans vanaf 3e middelbaar en moderne dans B,
moderne dans jongvolwassenen B+/C, moderne dans volwassenen B+/C, ballet 6 e en 7e graad
Wie treedt er wanneer op?
Zaterdag 13 april om 8.30 uur: GENERALE REPETITIE: groep 1 + 2 + 3 + 4
Zaterdag 13 april om 16.00 uur: groep 1 + 3 + 4
Zaterdag 13 april om 20.30 uur: groep 4
Zondag 14 april om 10.00 uur: groep 1 + 3 + 4
Zondag 14 april om 14.30 uur: groep 2 + 3 + 4
Zondag 14 april om 19.00 uur: groep 2 + 3 + 4
4. WEEKJE RUST NA HET OPTREDEN
In de week na het optreden (van maandag 15 tot en met paasmaandag 22 april) wordt er geen les gegeven. Zo kan
iedereen even op adem komen na het drukke optredenweekend. De gewone lessen starten opnieuw op dinsdag 23
april. Vanaf dan wordt de les jazzdance tieners B ook terug opgesplitst in groep 1 (op woensdag) en groep 2 (op vrijdag).
Ook de les videodance 4e/5e leerjaar wordt opnieuw in 2 groepen gegeven.
5. KAARTENVERKOOP
De kaartenverkoop voor de dansoptredens startte op vrijdag 15 februari. Een toegangskaart voor onze show kost 10
euro per persoon. Hou er rekening mee dat de deuren een half uur voor de voorstelling opengaan en dat de kaarten
niet genummerd zijn. Kinderen onder de drie jaar mogen gratis binnen op voorwaarde dat ze op de schoot genomen
worden. Kaarten bestellen kan volgens onderstaande bestelprocedure.
• STAP 1: Kaarten bestellen: Je kan kaarten bestellen door een mailtje te sturen naar info@blits78kessello.be. Vermeld
daarbij zeker de naam van het danslid aan wie we de kaarten mogen meegeven en hoeveel kaarten je wil bestellen
voor welke van de vijf voorstellingen. Kijk hiervoor goed aan welk optreden je favoriete danser deelneemt! Bestellen
via mail is de enige manier om kaarten te reserveren.
• STAP 2: Bevestigingsmail: Na je bestelling krijg je van ons binnen +/- 3 dagen een bevestigingsmail waarin
nogmaals de betalingswijze vermeld wordt.
• STAP 3: Betalingswijze: Kaarten kunnen enkel via overschrijving betaald worden. Dit doe je door het gepaste bedrag
over te schrijven op rekening van 'BLITS78 BIERBEEK KESSEL-LO' met IBAN: BE44 7340 0959 6945 en BIC: KREDBEBB.
De mededeling moet starten met het woord: KAARTEN, gevolgd door de naam van het lid voor wie de kaarten zijn.
(Dit is dus dezelfde naam als in je bestelmail.) De kaarten dienen binnen de 14 dagen na bestelling betaald te worden,
anders vervalt je bestelling en worden de kaarten opnieuw doorverkocht.
• STAP 4: Bezorging: Betaalde kaarten worden tijdens de slotdansrepetities meegegeven aan de leden.

6. HOTDOGVERKOOP & FRIETKRAAM
Tijdens het volledige optredenweekend verkopen we opnieuw hotdogs. Dansleden kunnen ze telkens na de
voorstellingen kopen. Ook het publiek kan tijdens elke pauze en na elke show van een hotdog genieten. Denk je dat
deze snack je wel kan smaken? Breng dan 1,5 euro mee en koop een lekkere hotdog!
Op zondag 14 april laten we tussen 17.00 en 19.00 uur een frietkraam naar CC De Borre komen. Heb jij na zoveel
dansen zin in frietjes? Voorzie hier dan ook centjes voor. Dit wil dus ook zeggen dat we niemand naar de frituur in het
dorp laten gaan, ook niet op andere momenten.
7. KLEDIJ EIGEN DANSJE(S)
Alle lesgevers zijn op zoek naar een toffe outfit voor hun groep. Zodra de kledij helemaal vastligt, krijg je per groep een
briefje met een overzicht van de kledij, samen met de bijdrage die je hiervoor moet betalen. Deze kledij mag je na
het optreden houden.
Ook dit jaar proberen we voor elke groep de kostprijs zo laag mogelijk te houden (we streven naar een maximum van 10
euro/lid/groep). Je betaalt deze bijdrage aan je eigen juf in een gesloten omslag met je naam en groep erop. Dit geld
kan dus niet via overschrijving betaald worden. Gelieve de betaling ten laatste in orde te brengen op de algemene
repetitie van zaterdag 6 of zondag 7 april. Eerder mag natuurlijk ook altijd.
8. KLEDIJ SLOTNUMMER
Bij het slotnummer hoort natuurlijk ook een gepaste outfit:
• Bovenaan: Elk lid draagt een effen wit topje, t-shirtje of bloesje met korte of lange mouwen.
• Onderaan: Je draagt een effen wit onderstuk. Dit kan een witte broek, een witte short of een wit rokje zijn. Ook
draagt iedereen witte korte enkelkousjes.
Opgelet: zorg ervoor dat je kledij wit wit is (dus geen verkleurd wit of lichtgrijs) en dat er geen prints op te zien zijn.
9. DVD/USB EN KLEDIJVERKOOP
Tijdens het optreden kan je aan onze verkoopstand terecht voor het bestellen van een usb-stick met de filmopnames van
de dansshows. Ook kan je hier jouw eigen BLITS-outfit aanschaffen! Wil je graag een nieuwe trui, t-shirt, topje of een
hippe BLITS-danszak? Kom er dan zeker eens langs!
10. ANDERE BENODIGDHEDEN
• Steek je optredenkledij en je kledij voor het slotnummer in een herkenbare zak. Schrijf overal je naam in!
• Zorg voor reservekousjes (zwart of wit), reserveveters voor de groepen met danssneakers, een haarborstel,
haarrekjes, veel haarspeldjes en eventueel haarlak. Vergeet ook zeker niet een aantal veiligheidsspelden mee te
brengen! Leden die meerdere dansjes doen, hebben zeker ook ontschminker, watjes, vochtige doekjes, een
washandje en een handdoek nodig om snel hun gezicht te kunnen reinigen.
• Vergeet ook je lunchpakket, tussendoortjes en drankjes niet in je zak te steken!
• Juwelen, horloges en andere kostbare dingen laat je beter thuis. Tijdens de voorstelling mag je niet in de zaal. Breng
gerust enkele spelletjes of tijdschriften mee om je tijd in de kleedkamers leuk door te brengen.
• Breng ook handige ‘instekers’ mee voor aan je voeten om van de kleedkamers naar het podium te gaan (want dit is
langs buiten).
11. OPROEP BEGELEIDINGSOUDERS
Graag willen we (opnieuw) een (hoogstnoodzakelijke) oproep doen voor begeleidingsouders. Begeleidingsouders
zijn mama’s of papa’s die tijdens minstens 1 hele voorstelling een paar kinder- of tienergroepen onder hun hoede nemen.
Ze zorgen ervoor (met behulp van een draaiboek) dat de kinderen op tijd uit de kleedkamers naar het podium vertrekken,
de juiste kledij aanhebben enzoverder. We hebben heel wat kinderen en tieners tussen de 6 en 14 jaar waarvan hopelijk
enkele mama’s of papa’s een handje willen helpen tijdens één of meerdere voorstellingen. Ben jij zo’n mama of papa?
Geef ons dan aub een seintje via info@blits78kessello.be! We zijn je erg dankbaar!
Tot slot willen we je graag nu al bedanken voor je grenzeloos enthousiasme en tomeloze inzet. Het doet ons enorm veel
plezier om te zien dat je elke week opnieuw paraat staat om alle dansjes zo goed mogelijk in te oefenen. We kijken dan
ook enorm hard uit naar het moment dat we samen kunnen knallen op het podium!
Als je nog vragen of problemen hebt, aarzel dan niet om onmiddellijk contact op te nemen met je dansjuf. Je kan ook
altijd mailen naar info@blits78kessello.be of bellen naar 0496 70 09 55 (Eva).
Veel succes nog! Het BLITS-team

