Beste dansers en ouders,
Het showweekend komt heel snel dichterbij.
Wij zijn in volle voorbereiding. Bij deze geven we nog eens een brief mee met een overzicht van alles. Ik weet dat het
op het eerste zicht veel informatie lijkt, maar alles is goed gestructureerd zodat alles voor iedereen duidelijk is.
Het is handig om alle uren waarop je wordt verwacht in fluo aan te duiden, zo houd je overzicht voor jezelf. Ik begin
alvast al kriebels te krijgen in mijn buik en ik heb er vooral heel veel goesting in!
Alvast tot dan.
Liefs, Juf Talitha & het Movimentoteam

BENODIGDHEDEN KLEDIJ:
!! IEDEREEN !! Zwarte broek, zwarte sokken (geen enkelkousen), zwart ondergoed, Movimento-T-shirt (bestellen via
www.noola.be). De broek mag een broek of legging van Movimento zijn of een effen zwarte (zonder opdruk). Een
kam, zwarte speldjes, zwarte haarrekkers en een curverbox met je naam erop. Enkel de tieners (12+) brengen zelf
haarlak mee, bij de jongere kinderen zorgen wij voor haarlak om overmatig gebruik hiervan tegen te gaan.
TIP: zwarte shortjes voor onder jurkjes vind je heel goedkoop bij Hema en Zeeman.
Andere afspraken worden met de docent gemaakt en werden al op de vorige brief vermeld.

BESTELLINGEN:
Wie zijn T-shirt van Movimento nog niet besteld heeft, gelieve dit zo snel mogelijk te doen op www.noola.be
Wie nog balletcollants wenst: je naam + balletgroep op omslag schrijven met het gepaste geld erin
(9,50 euro) afgeven in de dansschool.

SPONSORS/ HELPENDE HANDEN
Bedankt voor alle reacties! Aanmelden kan nog steeds via onze website.
Wij stellen komende weken een schema op en contacteren jullie allemaal zo snel mogelijk ☺

TICKETVERKOOP
Op dit moment zijn er nog voor elke voorstelling tickets. Heb je er nog geen? Vergeet dan niet te bestellen via onze
website. Voor uitverkochte zalen spelen is altijd leuk, dus vraag aan familie en vrienden wie er nog zin heeft om te
komen! Wij vragen aan al onze dansers om nog een ‘efforke’ te doen.

DVD/FOTO’S
Net zoals ieder jaar zal het niet toegelaten zijn om te fotograferen of te filmen tijdens de voorstelling. De dvd van de
show kan je bestellen via onze website, er staat een link op de startpagina. We gaan voor dezelfde cameraploeg als
vorig jaar, zodat we terug een mooie professionele opname hebben. Een dvd kost 15 euro. Daarnaast kan je ook een
dvd kopen met de foto’s erop voor 7 euro. Ga je voor de combi? Dan betaal je slechts 20 euro.

Repetities in aanloop van de show
In aanloop naar de show zullen we al heel wat repetities doen op het podium. Zo kunnen de leerlingen (en de
docenten) alvast even in de stemming komen en oefenen op het grote podium. We hopen dat de leerlingen op deze
manier zich nog meer op hun gemak zullen voelen, zodat in het showweekend niemand zenuwachtig moet zijn en
we samen vooral veel dansplezier kunnen beleven! We hebben geprobeerd het schema voor iedereen zo haalbaar
mogelijk te houden. Wij willen nu alvast de ouders/verzorgers bedanken die hun kinderen telkens naar de repetitie
zullen brengen! Adres voor onderstaande repetities: CC Den Hoogen Pad, Dorp 16b in Adegem
(waar de show ook zal doorgaan). We doen de repetities in 3 “delen”: eerste deel is prégenerale en
podiumrepetities, om eens kennis te maken met het podium. Het tweede deel is de generale repetitie zelf, waarin
we de volledig show doen mét kostuums. Het derde deel valt in de week voor de show of op de dag van de show
zelf, waar we nog een laatste keer kunnen herhalen en werken aan de zaken die op de generale repetitie nog niet
goed waren.
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Woensdag 29 mei – prégenerale repetitie (CC Den Hoogen Pad)
Wat? Voor wie niet gekend is met ons systeem op dansshows: wij zorgen steeds voor een mooi geheel. Dit wil
zeggen dat dansjes in elkaar overvloeien en er niet steeds een black-out is. Die zaken moeten natuurlijk gerepeteerd
worden. We repeteren hier nog zonder kostuums, maar bekijken vooral technische zaken. Niet alle choreografieën
zullen die dag passeren omdat sommige groepen op andere momenten nog veel ‘oefentijd’ hebben.
Aankomst/verzamelen Vertrek naar huis
In de zaal gaan zitten

Wie

13u30
13u45

14u15
14u30

Kleuterdans Adegem + Aalter
Peuterdans + 1e kleuters Sint-Laureins (zaterdag) Mariska

14u
14u15
14u45
14u30 (!)
15u30
16u

14u45
15u15
15u30

Kleuterdans Eeklo + Kleuterdans Sint-Laureins Woensdag
Alle leerlingen préballet (alle locaties)
Kleuterdans 2e 3e kleuter Sint-Laureins zaterdag

16u
16u30
17u

Alle leerlingen musical 6-9 jaar (van alle locaties)
Alle leerlingen ballet 6-9 jaar (van alle locaties)
Alle leerlingen dance for fun en dansmix 6-9 jaar (van alle
locaties) behalve van juf Hanne (zaterdag Sint-Laureins)

16u30
16u45
17u15
17u45
18u

17u30
17u45
18u15
18u30
19u00 -> na
podiumrepetitie samen
oefenen
19u15
19u30
20u15

Modern/jazz 6-9 jaar Sint-Laureins + Modern/jazz 9-12 Eeklo
Dance for fun 9-12 jaar Aalter + hiphop Aalter
Hiphop 6-9 jaar en 9-12 jaar Adegem
Zumba kids + volwassenen
Hiphop 9-12 jaar Sint-Laureins

18u00 (!)
18u45
19u15

Hiphop 9-12, 12+ en 14+ Eeklo
Dansmix 9-12 jaar Maldegem
Dance for fun 9-12 jaar Sint-Laureins zaterdag + Dance for fun
12+ Sint-Laureins

20u45
Hiphop 12+ en 14+ Sint-Laureins
21u
Attitude and heels
21u15
Dans volw.
21u30
Musical volw.
21u45
Modern/jazz volw.
GRIJS = extra lang (wegens 2 groepen of beginnersgroep)
! = zijn iets vroeger aanwezig om met hun docent al even samen de plaatsing te overlopen

19u45
20u15
20u30
20u45
21u

Vrijdag 31 mei -> lessen op podium (CC Den Hoogen Pad)
16u45-18u
18u-19u
19u-20u
20u-21u
21u-22u

Kids Crew + Teen Crew
Dance for fun 9-12 jaar (vrijdag) + dance for fun 6-9 jaar zaterdag juf Hanne
(uitzonderlijk!)
Modern/hedendaags 14+
Dance for fun 14+
Original Crew
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Zaterdag 1 juni -> enkele lessen in CC Den Hoogen Pad
De lessen voor iedereen die +9 lessen volgt (dus alle lessen met 9-12 jaar, 12+ 14+ in de naam) en boysclass gaan
door in CC Den Hoogen Pad. De andere leerlingen hebben gewoon les op hun normale locatie.
Repeteren die dag in CC Den Hoogen Pad:
11u15-12u
Musical 9-12 jaar ALLE AFDELINGEN!! (Sint-Laurens, Eeklo, Maldegem,
Adegem, Aalter, Zelzate)
12u-12u45
Dance for fun 9-12 jaar + Dance for fun 12+ Sint-Laureins
(uitzonderlijk!)
12u45-13u30
Jazz 12+ en 14+ en modern/jazz Eeklo (uitzonderlijk!)
13u30-14u15
Musical 12+ en 14+ Sint-Laureins + Eeklo (uitzonderlijk!)
14u15-15u
Ballet 9-12 jaar en pointes
15u-15u45
Modern/jazz 9-12 jaar Sint-Laureins
15u45-16u30
ballet 12+
16u30-17u15
ballet 14+
17u15-18u
Modern/hedendaags 12+ EN boys class
18u-19u
Compagnie modern
Andere leerlingen: normale lessen op normale uren op eigen locatie

Zondag 2 juni -> generale repetitie SHOW ZATERDAG – SHOW ZONDAG
9u30 (stipt!)
10u
11u
11u30
14u
14u-15u
14u30
15u
15u30
16u
18u30

Aankomst van iedereen (behalve kleuters) die meedoet op de zaterdagshow
Start repetitie finaledans (show zaterdag)
Aankomst kleuters (show zaterdag)
Start generale repetitie (show zaterdag)
Einde generale repetitie (show zaterdag)
PAUZE / leerlingen die enkel mee doen op zaterdag mogen naar huis
Aankomst van iedereen (behalve kleuters) die meedoet op de zondagshow
Start repetitie finaledans (show zondag)
Aankomst kleuters (show zondag)
Start generale repetitie (show zondag)
Einde generale repetitie / iedereen mag naar huis

3 tem 7 juni: GEEN REGULIERE DANSLESSEN MEER!
Zoals aangegeven op de jaarkalender zijn er die week géén reguliere lessen meer. Enkel nog repetities in
CC Den Hoogen Pad. Het repetitieschema daarvoor kan je hieronder vinden.
Maandag 3 juni
17u45-18u30: Dance for fun 9-12 jaar (vrijdag) + dance for fun 6-9 jaar zaterdag juf Hanne
18u30-19u15: Dance for fun 9-12 jaar Sint-Laureins zaterdag + Dance for fun 12+ Sint-Laureins
19u30-20u15: musical volw.
20u15-20u45: dans volw.
20u45-21u15: modern/jazz volw.

Dinsdag 4 juni
16u-16u45 Hiphop 6-9 jaar en 9-12 jaar Adegem
17u-17u45 ballet 12+
17u45-18u30 Jazz 12+ en 14+ en modern/jazz Eeklo
18u30-19u15 Hiphop 9-12, 12+ en 14+ Eeklo
19u15-20u30 Musical 12+ en 14+ Sint-Laureins + Eeklo
20u30-21u Modern/hedendaags 12+ (zonder boys class)
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Woensdag 5 juni
De mensen van Sint-Laureins hebben hun lessen in CC Den Hoogen Pad op normale tijdstip. Dit is een
inhaalles. Zoals eerder vermeld gaan de andere lessen op andere locaties NIET door.
13u30: 2e 3e Kleuter Sint-Laureins
14u30: Préballet Sint-Laureins en Musical 6-9 Sint-Laureins
15u30: Ballet 6-9 Sint-Laureins
16u45: Kidzumba 9-14 Sint-Laureins & Zumbakids 6-9 Sint-Laureins & Dance 4 FUN 6-9
18u: Hiphop 9-14j Sint-Laureins
19u: Attitude & Heels 14+ Sint-Laureins & Hiphop 12+ Sint-Laureins
20u: Hiphop 14+ Sint-Laureins en Dance 4 Fun 12+ Sint-Laureins
•
•
•
•

14u30-15u30 Alle leerlingen MUSICAL 6-9 jaar van alle locaties mogen de les bijwonen! Zo kunnen zij
allemaal nog eens oefenen op het podium.
15u30-16u30 Alle leerlingen BALLET 6-9 jaar van alle locaties de les bijwonen! Zij kunnen zo nog eens
samen oefenen.
16u45-17u45 Alle leerlingen DANSMIX 6-9 jaar of DANCE FOR FUN 6-9 jaar van alle locaties de les
bijwonen, behalve de leerlingen van juf Hanne (Sint-Laureins, zaterdag)
Indien de zumba volwassenen kunnen, mogen zij de les zumba kids bijwonen.

Donderdag 6 juni
17u-17u30 Ballet 9- 12 jaar van alle afdelingen en pointes
17u30-18u30 Musical 9-12 jaar ALLE AFDELINGEN!! (Sint-Laurens, Eeklo, Maldegem, Adegem, Aalter, Zelzate)
18u30-19u Dansmix 9-12 jaar Maldegem
19u-19u30 Modern/jazz 9-12 jaar

Vrijdag 7 juni
16u45-17u15: Miniteam
17u15-18u30: Kids Compagnie, Compagnie Modern, Compagnie Urban, Kids Crew, Teen Crew
18u30-19u45: Korte herhaling voor Modern/hedendaags 14+ en dance for fun 14+ en ballet 14+
20u-20u30: Original crew
Daarna: rusten voor het weekend!

Zaterdag 8 juni
12u30: kids Aalter aanwezig
13u Iedereen aanwezig - kleuters repeteren nog eens op podium
14u30 Start show 1
17u Einde show 1
17u-18u Pauze
18u Verzamelen in de kleedkamer
19u Start show 2
21u30-…? Nagenieten

Zondag 9 juni
13u Iedereen aanwezig - kleuters repeteren nog eens op podium
14u30 Start show 1
17u Einde show 1
17u-18u Pauze
18u Verzamelen in de kleedkamer
19u Start show 2
21u30-…? Nagenieten
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PAUZE: de dansers gaan niet naar huis tussendoor. Uiteraard kan je je zoon/dochter wel opzoeken in de cafetaria.
Wij voorzien begeleiding en rust/slaapmoment voor de jongste dansertjes. Voor de oudsten voorzien we een ruimte
waar er gestudeerd kan worden.
De kinderen worden na de show afgehaald door hun ouders aan de infobalie. Wij laten altijd de jongste kinderen
eerst vertrekken. Indien je kinderen al iets ouders zijn, vragen wij dus even geduld. Alvast bedankt hiervoor.

PRAKTISCHE AFSPRAKEN
• Er zijn in geen geval juwelen toegelaten. Denk er dus aan al jullie juwelen uit te doen. Ouders van kleinere
kinderen: kijk dit goed na! Wij willen niet dat hun mooie oorbellen ergens verloren gaan.
• Naar jaarlijkse gewoonte: alle festivalbandjes af!
• Er zullen nog duidelijke richtlijnen volgen i.v.m. haar. Probeer in ieder geval al zoveel mogelijk thuis te doen.
Indien dit niet kan, is dat geen probleem, dan helpen wij je verder. Neem alvast zwarte rekkers en speldjes mee.
Gekleurde rekkers, speciale speldjes of andere tierlantijntjes zijn dat weekend niet nodig. Gebruik genoeg haarlak
zodat alles blijft zitten.
• Voor de oudsten: verzorg je make-up ook al grotendeels thuis
• Voor de leerlingen van ballet: Kijk zeker na dat er geen gaten in de collants zitten.
• We kijken onze kledijlijst nog eens goed na. ALLE kledij die je meebrengt voorzie je van jouw naam! Dit is zeer
belangrijk om verloren kledij zo snel mogelijk te kunnen bezorgen aan de juiste persoon. In de grote kleedkamers
kan er namelijk al eens iets verloren gaan.
• Alles wat je meebrengt (kledij, eten, een spelletje) gaat in 1 grote box. Géén extra losse tasjes of zakjes. Zo heeft
elke danser 1 box en behouden we het overzicht.
• Wij rekenen erop dat alle dansers zorg dragen voor de kledij van de dansschool.
• Een spelletje of boek meebrengen voor tussendoor mag. Laat echter alle dure spullen (gsm’s, ipods....) thuis. Wij
zijn niet verantwoordelijk voor diefstal.
• Net als alle andere jaren zullen er drankjes en hotdogs te verkrijgen zijn in onze cafetaria. De dansers kunnen
hiervan gebruik maken. Een centje meenemen mag dus, maar veel is echt niet nodig.
• Neem voor het hele weekend voldoende eten en drinken mee. Onze voorkeur gaat naar voldoende water en een
gezond, voedzaam lunchpakket. We zullen de energie goed kunnen gebruiken.
• Tijdens het gehele showweekend wordt er verwacht dat ouders hun kinderen ‘afzetten’ op het gevraagde uur.
Ouders zijn in de zaal of kleedkamers niet toegelaten... Maar dan zal de verrassing tijdens de voorstelling nog
groter zijn ☺
• Tijdens de pauzes: geen dansers in de cafetaria, geen ouders in de kleedkamers. Elkaar zien tussen de 2
voorstellingen kan wel.
• Tussen de 2 voorstellingen hebben de leerlingen geen tijd om naar huis te gaan. Ouders kunnen wel tussen de 2
voorstellingen langskomen en samen met hun kind eten in de cafetaria.

NOG VRAGEN OF INFO NODIG?
Contacteer ons dan gerust! Bel Sabine (mama Talitha) op 0486/27.61.51 of mail
dansschoolmovimento@hotmail.com
Wij helpen je graag verder.
MAILS
Deze brief en andere belangrijke info worden ook naar u verstuurd per email. Mocht u deze niet ontvangen
hebben, gelieve dan op dit adres uw emailadres te bevestigen: http://eepurl.com/dpTsVz
Wij zullen geleidelijk aan ook afstappen van het verspreiden van info via papier. Houd a.u.b. uw digitale
mailbox in de gaten! Alvast bedankt!
WAT NA DE SHOW??
Wie schrik heeft om in een ‘zwart gat’ te vallen: geen schrik... Er staan alweer genoeg activiteiten op onze planning:
dramalessen, auditie voor onze crews en compagnies, zomerzumba én een heleboel kampen. Alle info vind je op
onze website.
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LESSENREEKS JUNI: THEATER
Omdat er vanuit de lessen musical wel eens vraag is naar theaterlessen, hebben we besloten om
in juni een lessenreeks theater te organiseren! Iedereen is welkom: leden, niet-leden, mensen
met enige ervaring of gewoon diegene die nieuwsgierig zijn om dit eens uit te proberen.
Inschrijven kan via onze website.

DRAMANAMIDDAGEN VOOR ZOTTE DOZEN (6-9 jaar)
Theater is voor vele kinderen een heerlijke uitlaatklep waarin ze zichzelf kunnen zijn, en zich helemaal
kunnen laten gaan. Door middel van theaterspelletjes ontdekken de kinderen hoe ze zich kunnen
verplaatsen, emoties herkennen, hoe ze hun stem moeten gebruiken, en hoe ze hun fantasie moeten
inzetten. Lekker gek doen met een doel :)
Wanneer:
Kostprijs:

woensdag 12-19-26 juni
€20

van 14u tot 15u30

THEATERWORKSHOP VOOR DE LAGERE SCHOOL (9-12 JAAR)
Toneel spelen is leuk. Het spreekt tot ieders verbeelding. In deze workshop leren we omgaan met taal
en lichaamstaal. Door middel van improvisatieoefeningen leren we anders naar de werkelijkheid
kijken. Hoe worden we een prinses, een monster of een houten pop? En hoe kunnen we lachen, huilen
of boos worden op commando? Tijdens deze workshop werken we vanuit de verbeelding van het kind,
maar ook met bestaande tekstfragmenten.
Wanneer: woensdag 12-19-26 juni
Kostprijs:
€20

van 17u45 tot 19u15

THEATERWORKSHOP VOOR TIENERS EN VOLWASSENEN
Tijdens deze workshop leren we terug gek doen, alles los laten en helemaal vrij te zijn. Via opdrachten,
improvisatie en teksten worden we telkens iemand anders. Hoe kan je geloofwaardig geschreven
woorden brengen? Hoe kan je emoties spelen? Wat is nu overacting en hoe kan je een verhaal brengen
met de juiste spanningsboog. Het podium is de veiligste plaats ter wereld, alles is er mogelijk!
Wanneer: woensdag 12-19-26 juni van 19u30-21u
Kostprijs:
€20

ZOMERZUMBA
Voor wie al schrik heeft voor het zwarte gat na de dansshow: naar jaarlijkse gewoonte is er ook terug zumba
deze zomer! Iedereen is welkom: van jong tot oud, met of zonder ervaring. Gezelligheid en plezier staan
centraal en ondertussen werken we aan onze conditie. Altijd leuk!
Dit zijn de data:
Do 13, 20 & 27 juni
in ’t Singelke Sint-Laureins van 20u30 tot 21u30
Maandag 1-8-22-29 juli in de sporthal van Sint-Laureins van 20u00 tot 21u00
Maandag 5-12-19 augustus in de sporthal van Sint-Laureins van 20u00 tot 21u00
Kostprijs: €7 per les.

NOG VRAGEN OF INFO NODIG?
Contacteer ons dan gerust! Bel Sabine (mama Talitha) op 0486/27.61.51
of mail dansschoolmovimento@hotmail.com
Wij helpen je graag verder.
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