Beste dansers en ouders,
We zijn er dit schooljaar weer stevig ingevlogen! Ondertussen heeft iedereen zijn draai gevonden en hoop ik dat jullie terug volop aan
het genieten zijn van de wekelijkse lessen. Er staat ons dit jaar nog heel wat te wachten. Hieronder vind je enkele praktische afspraken
en belangrijke informatie. Graag goed doorlezen, zo komt niemand voor verrassingen te staan.
Liefs,
Juf Talitha & het Movimentoteam
PRAKTISCHE AFSPRAKEN I.V.M. DE LESSEN
Alles verloopt dit jaar (terug) zeer vlot. Blijf er vooral op letten dat je aangepaste kledij aan hebt (geen rokjes/jeans), dat je bij nat weer een extra paar
schoenen meebrengt, zodat onze danszaal niet te vuil wordt en dat naar het toilet gaan voor de les gebeurt (niet tijdens). We hebben tot nu toe dit jaar
echter zeer weinig opmerkingen hierover. Een dikke pluim voor de dansers dus! Doe zo verder :-)
ALGEMENE WERKING
- Onze crews en compagnies zijn alweer stevig aan het trainen voor optredens en wedstrijden. Organiseer je een feest of evenement dat je graag zou
opfleuren met wat dans? Wij staan hiervoor ter beschikking! Zowel een optreden als workshops voorzien wij graag op uw maat. Meer informatie:
dansschoolmovimento@hotmail.com
- Inschrijven voor alle kampen t.e.m. augustus 2019 is reeds mogelijk. Alles kan via het inschrijfsysteem op de website. Bij problemen kan je een mail
sturen naar dansschoolmovimento@hotmail.com
- Zoals vermeld op onze jaarkalender is er in de week van 7-13 januari een vriendjesweek. Uit ervaring weten we dat onze leden dit altijd heel leuk
vinden. Een flyer om aan al jullie vriendjes uit te delen volgt binnenkort. Je kan deze week alvast aanduiden in je agenda.
- Twijfel je of er les is? Kijk dan op je jaarkalender. Raadpleeg onze website voor alle nodige info. De kalender kan je terugvinden onder lessen ->
kalender. Onder info -> nieuws kan je ook alle brieven terugvinden.
- Heb je thuis lege doosjes of potjes waarmee geknutseld kan worden? Wij houden ze graag bij voor onze kampen. Je mag ze altijd afgeven aan je
docent.
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25 NOVEMBER: SINTERKLAASFEEST
Op zondag 25 november is er terug ons Sinterklaasfeest! Joepie!
Wat mag je verwachten? Een optreden voor de Sint waarin elke groep toont wat ze tot nu toe geleerd hebben, snoep, cadeautjes en vooral heel veel
gezelligheid. De opbrengst van deze dag zal gespendeerd worden aan de vele kostuums die we zullen nodig hebben voor de dansshow.
Wat? Sinterklaasfeest met optredens van de dansers
Waar? CC Den Hoogen Pad, Dorp 16b, Adegem
Wanneer? Zondag 25 november

Net als vorig jaar zal het Sinterklaasfeest plaatsvinden in 2 delen.
Deel 1 is enkel voor de kleuters en de crews/compagnies, deel 2 is voor iedereen tussen 6 en 12 jaar.

Waarom?
- Het eerste deel is enkel voor de kleuters + crews/compagnies. Dit zorgt ervoor dat het voor de kleinsten minder lang zal duren. Ze kunnen
uitgebreid en rustig op de foto met de Sint en het zal voor hen iets minder druk zijn.
We hopen onze allerkleinsten een onvergetelijke ervaring te kunnen bezorgen!
- Daarnaast hoeven we minder mensen teleur te stellen omdat ze niet kunnen meekomen omdat het ‘vol’ is. Door het publiek te splitsen hopen we
dat het aangenamer voor iedereen zal zijn.
- Het zal een korte, krachtige en vooral humoristische namiddag worden.
Elke persoon die graag wilt langskomen om te kijken naar één deel betaalt 6 euro indien er online betaald wordt via het inschrijvingssysteem. Beslis je om
cash te betalen? Dan zijn wij genoodzaakt om een kost van 5 euro administratiekosten te vragen, los van het aantal gevraagde tickets. Volwassenen krijgen
hiervoor toegang, een consumptie en 2 pannenkoeken. Kinderen krijgen hiervoor toegang, een grote zak snoep en een drankje.
Kom je graag naar 2 delen kijken? Dan betaal je hiervoor 10 euro. Hiervoor zie je beide delen, 2 consumpties en 2 pannenkoeken.
Bij het online inschrijven zal je kunnen aanduiden voor welk deel je reserveert. Kijk dus goed na op het schema in welk deel jouw kind deelneemt.
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Praktisch:
•
•
•
•
•
•
•

Uiteraard is de toegang en de zak snoep voor alle dansers gratis. Als danser hoef je niet te betalen, maar wel in te schrijven. Je ontvangt een email
met instructies in een filmpje over hoe dat allemaal moet. Simpel en in 2min geregeld.
Goed om te weten voor die dag: de plaatsen zijn ongenummerd. Wij openen de deuren pas op het aangegeven uur. Wie vroeger aanwezig is, zal
iets kunnen drinken in het cafetaria, maar nog niet binnen kunnen in de zaal.
Vorig jaar zat ons Sinterklaasfeest volledig vol. Dit jaar geldt terug de regel VOL = VOL
Wij doen erg ons best om de zaal mooi te versieren. Alle leerlingen zullen een Sint-tekening meekrijgen naar huis. Kleur die in en breng die die dag
terug mee! Dan hangen we die op speciaal voor de Sint.
Alle dansers hebben die dag zwarte kledij aan: een zwarte lange broek of legging zonder print, zwarte sokken en een zwart topje. Voor de oudsten
zijn ook alle bh’s zwart. Broeken of leggings van Movimento zijn uiteraard ook toegelaten. De haren zijn vast.
De leerlingen van préballet en ballet 6-9 doen hun uniform aan: balletpakje van de school, roze collants en roze leren schoentjes. Hun haar is in een
dotje.
Wij voorzien voor alle dansers een gratis snoepzak (net zoals de kinderen die langskomen), geen pannenkoeken. De dansers of andere kinderen die
dat wensen kunnen die aankopen tegen een democratische prijs.

Inschrijven kan via de website vanaf vrijdag 19 oktober http://dansschoolmovimento.be/ doorklikken naar inschrijven of http://inschrijven.dansschoolmovimento.be
De inschrijvingen worden afgesloten op maandag 28 oktober. Je toegangsbandjes krijg je komende weken dan mee van je docent. Gelieve je bandje thuis
al aan te doen, strak genoeg. Dit zal gecontroleerd worden bij de ingang.
Ben je nog nooit bij ons Sinterklaasfeest geweest maar ben je toch al nieuwsgierig? Neem dan zeker een kijkje op onze website bij ‘media’, waar je filmpjes
met de sfeerbeelden van vorig jaar vindt. Zeker eens de moeite!
Kan je niet meedoen? Laat ons dit zeker ook weten via je profiel op de website. Zo zijn wij ook op de hoogte.
(Dit is enkel geldig voor deelnemende groepen)
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Deuren open: 12u30
Start: 13u
Voorziene einde: 14u30

Deuren open: 15u
Start: 15u30
Voorziene einde: 18u

SHIFT 1: Kleuters + crews/compagnies

DEEL 2: Lagere school + crews/compagnies

1.1 Miniteam: choreo urban (Talitha)
1.2 Peuters + 1e kleuter Sint-Laureins zaterdag (Mariska, Amelia)
1.3 Kleuters Sint-Laureins woensdag (Annick, Nina) + Kleuterdans Eeklo
woensdag (Felicia, Ashley)
1.4 Compagnie Modern (Talitha)
1.5 Kleuterdans (2e 3e kleuter) Sint-Laureins zaterdag (Mariska, Hanne)
1.6 Compagnie Urban (Fien)

2.1 Miniteam
2.2 Musical 6-9 jaar Eeklo, Maldegem, Adegem, Aalter, Sint-Laureins (2)
2.3 Modern/jazz 9-12 zaterdag Eeklo + Modern/jazz 6-9 zaterdag Eeklo
(Sarah) + Modern/jazz 6-9 jaar Sint-Laureins zaterdag (Kimberly)
2.4 Dansmix 6-9 jaar Aalter (Thalia) + Dansmix 6-9 jaar Maldegem (Thalia)
2.5 Dance for fun 9-12 jaar Aalter (Fien) + Hiphop 9-12 jaar Aalter (Fien)
2.6 Kids Zumba: 6-9 jaar + 9-14 jaar (Steve)
2.7 Hiphop 6-9 jaar + 9-12 jaar Adegem (Bjorn)
2.8 Dansmix 9-12 jaar Maldegem (Lore)
2.9 Dance for fun 6-9 Sint-Laureins woensdag (Talitha) + Dance for fun 6-9
jaar Eeklo (Felicia) + Kids Crew
2.10 Musical 9-12 Sint-Laureins zaterdag
2.11 Compagnie Urban

PAUZE (tijd om balletpakjes aan te doen)
1.7 Kids crew (Talitha) + Teen Crew (Talitha)
1.8 Préballet Eeklo woensdag (Felicia, Ashley)
1.9 Kleuterdans Adegem (Talitha) + Kleuterdans Aalter (Thalia)
1.10 Kids compagnie: choreo modern (Talitha)
1.11 Préballet Sint-Laureins woensdag + zaterdag (Annick, Hanne, Nina)
1.12 Original Crew

PAUZE (tijd om balletpakjes aan te doen)
2.12 Compagnie Modern
2.13 Ballet 6-9 Sint-Laureins woensdag (Talitha) + zaterdag (Sarah) +
zaterdag (Izah)
2.14 Hiphop 9-12 jaar Eeklo (Jelle) / kort nummer!
2.15 Hiphop 9-12 jaar Sint-Laureins woensdag (Talitha)
2.16 Dance for fun 9-12 jaar Sint-Laureins vrijdag (Anke) + zaterdag (Sarah)
2.17 Dance for fun 6-9 jaar Sint-Laureins zaterdag (Hanne)
2.18 Ballet 9-12 jaar zaterdag Sint-Laureins (Emily) + zaterdag Eeklo (Izah)
2.19 Modern/jazz 9-12 jaar zaterdag (Lucas)
2.20 Boys zaterdag Sint-Laureins (Lucas)
2.21 Musical 9-12 jaar Eeklo, Zelzate, Maldegem, Adegem
2.22 Original Crew
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