Nieuwsbrief Februari 2018
Hallo Dancing Kids, Dag ouders,
De Dance Happening komt dichterbij. Het thema van de Happening is dit jaar ‘ALL STARS’. De choreo’s krijgen steeds meer
vorm, iedereen doet super goed zijn best, en stilaan wordt er ook werk gemaakt van kledij, make up en alles wat er nog bij komt
kijken.
In deze brief alle informatie ivm de voorbereidingen. Een brief om eventjes bij te gaan zitten dus en agenda’s bij de hand
te nemen !!!
Omdat we van deze Dance Happening een super feest dat tot in de puntjes is afgewerkt willen maken, lijsten we hieronder alle to
do’s en afspraken even op ….
A) Kledij
De meeste kledij wordt door ons voorzien, maar bij een aantal groepen zouden de dansers zelf een aantal zaken moeten
meebrengen:
Iedereen

•
•
•

Iniminis ( 1e + 2e klkl)

•
•
•
•

Volledig zwarte broek die je ook tijdens de lessen draagt (Uniform)
‘gewone’ witte turnpantoffels zonder veters en/of velcro . Model Aldi,
Wibra,…( behalve Dance team, Dancing Crew en Break)
Volledig zwarte danssneakers voor Dance Team en Dancing Crew.
Witte sokjes voor de meisjes
Zwarte sokken voor Gaëtan
Meisjes : Roze marcelleke €1.99 (https://www.zeeman.com/nl/meisjeshemd-av-000003894.html)
Gaëtan : Wit marcelleke €1.99 (https://www.zeeman.com/nl/jongens-hemdav-000003676.html)

Mini Move ( 3e klkl)

•

Witte sokjes

Mini Disco (1e lj)

•
•

Dancing Kids T-shirt (groen)
Enkel Aaron: een volledig zwarte trainingsbroek en een volledig wit hemd.

Gogo Kids (2e lj)

•
•

blauwe jeansshortje (of broek), geen rokje.
Hondenknuffel

Junior Rock (3e lj)

•

Volledig effen zwarte T-shirt

Teen Spirits (4e lj)

•
•

Volledig effen witte T-shirt met korte mouwen
Volledig effen zwarte T-shirt

Jammers (5e lj)

•
•

Jongens : een volledig zwarte trainingsbroek
Iedereen: volledig effen zwarte T-shirt

Dance team (6e lj)

•
•
•

Volledig zwart shortje ( Decathlon, ..)
Volledig zwarte danssneakers
Volledig effen zwarte T-shirt

Dancing Crew

•
•

Zwarte bh of zwart sporttopje
Een kort jeansbroekje

Breakers

•
•

Volledig wit hemd of blouse
Volledig zwarte broek ( jeans, geklede broek, GEEN sportbroek)

Verder zijn we ook nog op zoek naar volgende zaken … die we tijdens de voorstelling kunnen gebruiken
* kroontjes en prinsessenkleedjes ( voor kids leeftijd 2e leerjaar )
* nep gouden juwelen ( halskettingen )
* knuffelhonden ( liefst grote ) + 1 of 2 oversized honden
* T-shirts (mag oversized zijn) en broekjes outfit Rode Duivels (voor leeftijd 6e leerjaar)
Indien jullie deze zaken kunnen uitlenen, kan je deze meebrengen en afgeven aan Valèrie. Online zal je dit ook kunnen melden.
( zie verder)
B) Groepsles 1 ( groepen Valèrie)

Op zaterdag 31 maart 2018 worden de dansgroepen van juf Valèrie allemaal verwacht ergens tussen 9.00u tot 12.00u in de
sporthal in de Kloosterstraat, waar de wekelijkse lessen doorgaan. MINI DISCO + GOGO KIDS: 9.00 tot 10.00 en JUNIOR
ROCK,TEENS SPIRITS ,JAMMERS,DANCE TEAM : 10.00 tot 12.00u.
Dat wil zeggen dat de les van 12.00u tot 13.00u deze week niet doorgaat.
De BREAK, kleutergroepen en Dancing Crew worden die dag, zaterdag 31 maart 2018 niet verwacht.

C) Groepsles 2 ( alle groepen Valèrie en Ziko)
Op zaterdag 21 april 2018 worden de dansgroepen van juf Valèrie opnieuw allemaal verwacht tussen 9.00 tot 12.00 uur. Zelfde
afspraken zoals op zaterdag 31 maart 2018.
De BREAK en Dancing Crew wordt die dag, zaterdag 21 april 2018 verwacht van 9.00u. tot 10.00u. Zondag 22 april gewoon
les voor BREAK.
Kleuterdans wordt niet verwacht!
D) Groepsles 3 ( alle groepen Valèrie)
Op zaterdag 28 april 2018 worden de dansgroepen van juf Valèrie opnieuw allemaal verwacht tussen 10.00u tot 12.00 u. De les
van 09.00u tot 10.00u en van 12.00u tot 13.00u gaat niet door. Ook de les op maandag 30 april gaat dan niet door.
De kleuterdans , BREAK en Dancing Crew worden die dag, zaterdag 28 april 2018 niet verwacht .

E) Repetities in CC Berlare
In de loop van de week voor de Happening zijn er ook extra lessen. Deze hadden we bij de start van het dansjaar reeds
gecommuniceerd. Die vinden plaats in het CC Berlare. Dit zal zijn op woensdag 2 mei en vrijdag 4 mei. De uurregeling
hiervoor wordt jullie later medegedeeld.

F) Algemene praktische afspraken
We willen ook nog eens vragen ervoor te zorgen dat lange haren tijdens de dansles steeds opgebonden worden in een staartje!
Vanaf nu is het erg belangrijk dat je zo weinig mogelijk lessen mist, want we willen er een spetterende show van maken, waarin
iedereen kan schitteren. Dus iedereen aanwezig! ☺

G) Kaartenverkoop Dance Happening
Er zullen dit jaar tijdens de Dance Happening opnieuw 3 dansvoorstellingen ingepland worden. Dit omwille van het groeiend
aantal dansers. Onze kleutertjes en de groep MINI DISCO (1e lj) dansen enkel mee met de 2 namiddagvoorstellingen en niet met
de avondvoorstelling!
Er zijn voorstellingen op :
• Zaterdag 5 mei 2018 om 14.00u
• Zaterdag 5 mei 2018 om 19:30u
• Zondag 6 mei 2018 om 15:00u
Je kan voor de voorstellingen GEEN kaarten kopen via het CC Berlare. De kaartenverkoop wordt volledig door ons geregeld.
Over het startmoment van de online verkoop en de wijze waarop worden jullie later nog verder op de hoogte gebracht.
H) Helpers gevraagd!
Bij de organisatie van zo’n evenement komt heel wat kijken. We zijn met de werkgroep en de dansleraars achter de schermen al
heel wat weken aan de slag om van dat weekend een droomweekend te maken.
Op de dagen van de optredens hebben we echter heel wat meer vrijwillige handen nodig om alle 185 dansers piekfijn en tijdig op
en af de scene te krijgen. We durven dan ook om jullie hulp te vragen!
Er zijn heel wat taken die achter de schermen uitgevoerd moeten worden. Hiervoor hoef je geen speciale opleiding gevolgd te
hebben. Iedereen kan een handje helpen. In onderstaande invulstrook kan je aanduiden of we op jouw helpende hand kunnen
rekenen. Je kan dit ook rechtstreeks doen via de online link.
We willen je nu al bedanken voor de massale, spontane bereidheid om te helpen!
Graag tot op de dansvloer,

Valèrie, Wendy , Ziko en het Dancing Kids team.

Algemene invulstrook “Dance Happening 2018”
Via onderstaande takenlijst kan je laten weten of we op jouw hulp beroep kunnen doen.
Je kan dit op papier invullen en het document meegeven met jouw zoon/dochter tijdens de lessen. De
dansleerkrachten zullen ons dan de strookjes bezorgen.
Eenvoudiger is echter dit alles via onderstaande link digitaal te registreren.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1eMEPckRBvdDOz75djQ3bYrKQkDaVJfZQhracAZi84zvUIA/viewform

Omdat het overtypen van deze link nogal omslachtig is zal je deze brief ook digitaal ontvangen in je
mailbox. Op die manier kan je makkelijker online dit invulstrookje invullen. Dit is voor ons heel
handig omdat jouw gegevens dan ook onmiddellijk digitaal verwerkt worden.

Ja ... ik wil graag een handje helpen bij de Dance
Happening 2018
Via dit formulier kan je aanduiden op welke dag(en) je een helpende hand wil/kan zijn tijdens onze Dance Happening 2018.
Ook heb je de mogelijkheid om aan te duiden op welke 'takenpost(en)' je inzetbaar wil zijn. Wij bekijken nadien welke posten
aansluiten bij je wensen en de noden die er zijn. Je mag dus zeker meerdere posten aanduiden!
We willen je nu al bedanken!
*Vereist

Mijn naam is ... *
Ik ben de mama/papa van ..... ( naam en voornaam)( indien meerdere kinderen is één
naam voldoende) *

Mijn zoon/dochter danst bij groep ... (indien meerdere kinderen, is één groep
voldoende) *
…………………………………………………….

Ik ben bereikbaar via volgend mailadres ... *
Gelieve goed na te kijken op typfouten ! Via dit mailadres zullen we jou op de hoogte brengen van alle praktische afspraken ...

Ik wil graag helpen tijdens de eerste voorstelling op zaterdag 5 mei 2018 om 14.00u *
ja
liever niet

Ik wil graag helpen tijdens de tweede voorstelling op zaterdag 5 mei 2018 om 19.30u *
ja
liever niet

Ik wil graag helpen tijdens de voorstelling op zondag 6 mei 2018 om 15.00u *
ja
liever niet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Controle entreekaarten aan ingang zaal. *
Je bent een half uurtje voor de voorstelling aanwezig. Eenmaal de voorstelling begonnen, zit je taak er op.

ja
liever niet

Uitdelen programmakaarten aan ingang zaal *
Je bent een half uurtje voor de voorstelling aanwezig. Eenmaal de voorstelling begonnen, zit je taak er op.

ja
liever niet

Ik kan instaan voor het aanbrengen van make-up van een dansgroep *
Je bent ruim voor de voorstelling aanwezig ( zoals de kids) en schminkt 1 groep. Dit aan de hand van een uitgetekend voorbeeld
en met hulp van een algemeen verantwoordelijke. Deze taak gebeurt volledig voor de voorstelling. Je kan dus de voorstelling ook
bijwonen of eventueel meehelpen bij de begeleiding van de groepen tijdens de voorstelling.

ja
liever niet

Ik kan instaan voor de begeleiding van een dansgroep tijdens de voorstelling. *
Je bent ruim voor de voorstelling aanwezig ( zoals de kids) en begeleidt 1 groep met het aan- en uitkleden tijdens de voorstelling.
Dit aan de hand van een uitgeschreven script. Deze taak gebeurt voor en tijdens de voorstelling. Je kan dus de voorstelling NIET
bijwonen.

ja
liever niet

Ik wil graag "allround" vliegende Hollander zijn om her en der brandjes te blussen. *
Je hebt geen specifieke taak tijdens de voorstelling maar helpt waar nodig. Op kalmere momenten kan je iedereen voorzien van
een natje en een droogje ... Je kan dus de voorstelling NIET bijwonen.

ja
liever niet

Ik wil graag instaan voor de verkoop van drankbonnetjes. *
Je bent een half uurtje voor de voorstelling aanwezig om drankbonnetjes te verkopen. ook tijdens de pauze ben je beschikbaar om
bonnetjes te verkopen. Je kan dus de voorstelling NIET bijwonen.

ja
liever niet

Ik wil graag instaan voor de bediening in de bar tijdens de pauze. *
Je bent een half uurtje voor de voorstelling aanwezig. Tijdens het eerste deel van de voorstelling bereid je de bar met je team voor
om tijdens de korte pauze zo efficient mogelijk iedereen aan een drankje te helpen. Je kan dus de voorstelling NIET bijwonen.

ja
liever niet

Ik wil graag deze Dance Happening mee helpen ondersteunen onder de vorm van
sponsoring.
Zo'n Dance Happening heeft vanzelfsprekend ook een kostenplaatje. Wij zijn dan ook op zoek naar particulieren en/of bedrijven
die ons financieel een duwtje in de rug kunnen geven. Vooraf aan de drie voorstellingen en tijdens de pauzemomenten voorzien
wij de mogelijkheid aan onze sponsors om hun logo in een diavoorstelling te laten projecteren op een scherm van 7 x 14m. Heb jij
ook interesse in één of andere sponsorformule, geef dat hieronder dan mee. We nemen verder contact met jullie op.

ja
liever niet

Ik heb volgende attributen in mijn bezit en kan deze uitlenen aan de Dancing Kids.
Prinsessenkroontje(s)
Prinsessenkleedje(s) leeftijd 2e leerjaar
Nep-gouden halskettingen
Grote knuffelHOND
Oversized knuffelHOND
T-shirt(s) Rode Duivels leeftijd 6e leerjaar ( mag oversized zijn)
Shortjes Rode Duivels leeftijd 6e leerjaar

