Beste dansers en ouders,
Het dansjaar vliegt terug voorbij. En wat een heerlijk
dansseizoen hebben we tot nu toe gehad. De hoogtepunten van het jaar al even op een rijtje:
-

een geslaagd Sinterklaasfeest, jong en oud kon meegenieten van een feest in familiale sfeer.
de eerste wedstrijd voor onze wedstrijdteams in Sint-Niklaas waar we hele mooie podiumplaatsen haalden (onder
andere 3x goud).
succesvolle kampen in de herfst- en kerstvakantie.
een supergezellige vriendjesweek vlak na de vakantie.
we mochten de 500e leerling in onze school verwelkomen! Ook al zal kwaliteit altijd belangrijker zijn dan kwantiteit voor
ons, wij zijn héél blij dat zoveel mensen de weg naar onze school vinden. Bedankt aan alle dansers en hun families voor
het vertrouwen! Wij blijven alvast hard werken om onze kwaliteit nog steeds te verbeteren en tegelijk de familiale sfeer
te behouden.

Er komt nog meer leuks aan: ons eetfestijn staat voor de deur en natuurlijk is er de show; het hoogtepunt van het
dansseizoen in het Pinksterweekend. Dit jaar wordt een erg bijzondere show, want we vieren ons 10-jarig bestaan
met alle beste choreografieën, mooiste kostuums en leukste decorstukken uit de afgelopen 10 jaar. Er zullen veel
momenten passeren die me nauw aan het hart liggen. Sinds de ‘opstart’ van het creatieve proces voor deze
voorstelling ben ik bijzonder nostalgisch en heb ik ook al véél gelachen met oude fragmenten. Ik doe alvast mijn
best dat het een voorstelling wordt om nooit meer te vergeten. Ik kijk er nu al naar uit samen met alle dansers en
hun familie te vieren… maar eerst nog wat andere evenementen op de planning. Alle info kunnen jullie hieronder
vinden. Het is véél info, maar met deze brief weten jullie alles al tot mei. Neem dus zeker even de tijd om het goed
door te nemen. Indien jullie vragen over iets hebben kunnen jullie ons altijd mailen op
dansschoolmovimento@hotmail.com.
Liefs, Juf Talitha & het Movimentoteam

ALGEMENE WERKING
Ben jij op Facebook al ‘fan’ van onze dansschool? Zo niet, zoek ons even op en liken maar! Dit helpt de school om
onze zichtbaarheid te vergroten! We posten regelmatig foto’s, nieuwtjes en belangrijke informatie. Daarnaast
hebben we ook een Facebookgroep met alle leden (dansschool Movimento). Wil je lid worden? Stuur Talitha dan
een bericht of vraag je lidmaatschap aan.
Wij merken dat er heel wat ouders soms vragen hebben over het al dan niet plaatsvinden van de lessen. Onze
jaarkalender staat op onze website (onder ‘lessen’-> jaarkalender) en daar staat alle nodige informatie op.
Komende periode zijn er heel wat vakantie- en feestdagen, dus kijk de jaarkalender zeker na.

ZATERDAG 22 FEBRUARI: Regeling voor eetfestijn
Op zaterdag 22 februari zal de balletles 14+ en pointes eenmalig niet doorgaan. De leerlingen van ballet 9-12 A/B
en 9-12 B/C hebben eenmalig samen les tussen 14u15 en 15u15. Ook de boys class gaat eenmalig niet door, zodat
’s avonds iedereen rustig naar het eetfestijn kan!

KAMPEN
Inschrijven hiervoor kan via onze website: www.dansschoolmovimento.be/kampen
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BALLETEXAMEN
Zoals reeds vermeld op de brief in oktober, pakken we het balletexamen dit jaar iets anders aan. Alle
balletexamens vallen dit jaar voor alle groepen (van préballet tot 14+) van alle locaties op zondag 15 maart in ’t
Singelke (Sint-Laureins). De leerlingen kunnen naar elkaars examen kijken, je kan je zoon/dochter komen
bewonderen of je kan ook een kijkje komen nemen als je benieuwd bent naar zo’n les! De leerlingen ontvangen op
het einde van de les een evaluatie door een jury, waardoor zij gericht kunnen verder werken om hun kwaliteiten te
verbeteren. Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen aanwezig zijn op hun balletexamen. Mocht je er uitzonderlijk
toch niet kunnen zijn, gelieve hiervoor dat een mail te sturen naar de dansschool.
Hieronder het uurrooster. De les duurt telkens 45 minuten. In het kwartier daarna ontvangen de leerlingen telkens
hun feedback + balletdiploma.
10u-10u45
11u-11u45
12u-12u45
13u-13u45
14u-14u45
15u-15u45
16u-16u45
17u-17u45
18u-18u45
19u-19u45
20u-20u30

préballet Eeklo woensdag
préballet Sint-Laureins woensdag
préballet Sint-Laureins zaterdag
ballet 6-9 woensdag
ballet 6-9 zaterdag
ballet lagere school Eeklo
ballet 9-12 A/B
ballet 9-12 B/C
ballet 12+
ballet 14+
pointes

TOONMOMENT MUSICAL
Op zondag 22 maart zullen de leerlingen van alle musicallessen 9-12 uit alle afdelingen hun zelfgemaakte musical
tonen aan publiek in ’t Singelke. Iedereen is dus welkom om een kijkje te komen nemen! Voor musical 6-9 komt er
een korter toonmomentje aan het einde van hun eigen les. Juf Ann zal de ouders hiervan op de hoogte brengen.
Repetities:
9u
Musical 9-12 Maldegem
10u
Musical 9-12 Sint-Laureins woensdag
11u
Musical Eeklo
12u
Musical 9-12 Adegem
13u
Musical 9-12 Sint-Laureins zaterdag
14u
Zaal klaarmaken en alle leerlingen aanwezig.
We kijken naar elkaars klasmusical!

Voorstellingen
14u30
Musical 9-12 Maldegem
15u15
Musical 9-12 Sint-Laureins woensdag
16u
Musical Eeklo
16u45
Musical 9-12 Adegem
17u15
Musical 9-12 Sint-Laureins zaterdag
18 u
Einde – alle leerlingen kunnen naar
huis

Wij hopen dat heel wat leerlingen en ouders ook naar hun medeleerlingen
komen kijken, zodat elke groep een fijn publiek heeft . Deze namiddag is volledig gratis.
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FOTOSHOOTS PAASVAKANTIE
Het begint stilaan een jaarlijkse gewoonte te worden: onze fotoshoots in de paasvakantie. Hét ideale moment
om prachtige dansfoto’s te maken, maar ook foto’s samen met enkele dansvrienden of broers en zussen zijn
mogelijk.
•

Wat? Foto’s in een dansoutfit die wij voorzien op basis van je keuze (ballet, jazz/modern, hiphop) +

een outfit naar keuze (zelf meenemen). Er worden zowel foto’s gemaakt met een witte als zwarte
achtergrond, dansposes als portretfoto’s. Er wordt professionele maquillage voorzien, zodat iedereen
nog meer straalt op de foto.
•

Waar? Fotostudio Marc Schoonackers, Oude Weg 58 te Adegem.

•

Kostprijs: €20. Dit geld wordt verdeeld onder de fotograaf, de make-up verantwoordelijke, de
begeleiders en het gebruik van de kostuums. Het is niet de bedoeling dat we als school hier winst aan
hebben, maar gewoon dat iedereen een fijne tijd heeft én mooie foto’s.

•

Opgelet: Indien je ook foto’s wil met een groepje, dan kan dit (zelf onderling afspreken), maar enkel
op een dag dat iedereen van je groepje al aan de beurt geweest is, zodat iedereen al de juiste make-up
heeft. De prijs van de fotoshoot kan je dan delen door het aantal leden van je groepje.

•

Wanneer? 12 en 13 april (Pasen). Jouw plaatsje reserveren kan via het inschrijfformulier op onze
website. Betaling gebeurt ter plaatse. Opgelet: er zijn maar 2 dagen dit jaar, dus de plaatsen zijn
beperkt. VOL = VOL

VERDELING LEERLINGEN DANSSHOW
Deze keuzes werden gemaakt op basis van verschillende praktische en artistieke overwegingen. We hebben zoveel
mogelijk rekening gehouden met leerlingen die meerdere lessen volgen, verschillende locaties en broers/zussen.
Deze groepen doen beide dagen mee: Compagnie Urban, Original Crew, Musical volw., dans + zumba volw., kids zumba,
miniteam, compagnie modern, kids compagnie, kids crew en teen crew, attitude&heels tieners + volw., choreolab 9-12 en
16+, choreolab 12+ 14+, hiphop 12+ 14+, alle balletgroepen, modern/jazz 6-9 + modern/jazz Eeklo lagere school, Jazz 12+
14+ en modern tieners Eeklo, modern/jazz volw., musical 12+ 14+ Sint-Laureins + Musical tieners Eeklo

Deze groepen doen afwisselend mee:
OPGELET: de peutertjes zullen zaterdag en zondag deelnemen in de namiddag.
De boys zullen zaterdag en zondag deelnemen in de avond.
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DANSSHOW: BELANGRIJKE DATA
Dit is hét moment van het jaar waar iedereen kan laten zien wat hij geleerd heeft aan familie en vrienden. Wij combineren
hierbij graag een professionele omkadering met een goede dosis plezier!

Wat?
Dansshow
Wanneer?
Zaterdag 30 en zondag 31 mei, telkens om 14u30 en 19u
Waar?
CC Den Hoogen Pad, Dorp 16b in Adegem
Overig: - Op maandag 1 juni zijn alle leerlingen thuis wegens Pinkstermaandag

- Niet alle leerlingen doen alle shows mee. De leerlingen worden gesplitst: ofwel doe je op zaterdag mee ofwel op
zondag ofwel op beide dagen. De verdeling kan je hierboven lezen.
- De leerlingen zullen rond de middag aanwezig moeten zijn. Er worden voldoende begeleiding en activiteiten
voorzien, zodat het niet alleen op, maar ook naast het podium een feestelijk weekend wordt!

Wat?
Wanneer?
Voor wie?
Waar?
Uur?

Aanleren finaledans = de slotdans waar alle leerlingen aan deelnemen
Vrijdag 1 mei
Voor alle leerlingen behalve de kleuters
Sporthal Sint-Laureins, Dorpsstraat 71 (in Sint-Laureins)
Alle leerlingen +12 jaar en alle crews zijn aanwezig om 10u (tot 13u30)
Alle leerlingen -12 jaar zijn aanwezig om 12u (tot 13u30)

Wat?
Laatste lesweek van het jaar
Wanneer?
Maandag 11 t.e.m. zaterdag 16 mei
➔ Zoals jullie kunnen zien op de jaarkalender (beschikbaar via onze website -> lessen -> kalender) is er op
zaterdag 16 mei de laatste les van het jaar. Enkel op 18 en 22 mei zijn er nog inhaallessen, dit kan je ook
zien op onze jaarkalender. Vanaf dan zijn er enkel nog repetities voor de show die we gratis aanbieden
voor alle deelnemende leerlingen.
Wat?
Prégenerale repetitie = de hele dansshow doorlopen, maar nog zonder kostuums
Wanneer?
Woensdag 20 mei (deel 1) + zaterdag 23 mei (deel 2)
Voor wie?
Voor alle leerlingen -> schema volgt later
Waar?
CC Den Hoogen Pad, Dorp 16b in Adegem
Uur?
De dagschema’s hangen af van de volgorde van de show en die kan pas bevestigd worden als alle
leerlingen hebben doorgegeven of ze al dan niet meedoen. Wij stellen het schema zo snel mogelijk op
en houden jullie op de hoogte! De kleutertjes zullen die dag ook verwacht worden. Per groep zal je
ongeveer een uur aanwezig moeten zijn.
Wat?

In de week voor de show hebben wij CC Den Hoogen Pad enkele dagen gehuurd en er zullen dus al heel wat
leerlingen voor het showweekend, op een rustige manier, kunnen oefenen op het podium. We weten uit ervaring
dat de dansers hierdoor zekerder op het podium staan en zo tijdens het showweekend nog meer kunnen
genieten! Het schema hiervoor zal later nog meegedeeld worden, maar zal zoveel mogelijk gebaseerd worden op
het reguliere rooster.

Wanneer?
Voor wie?
Waar?

25 t.e.m. 29 mei
Voor alle leerlingen
CC Den Hoogen Pad, Dorp 16b in Adegem

Wat?
Generale repetitie = de hele dansshow doorlopen mét kledij en alles zoals het moet zijn.
Wanneer?
Zondag 24 mei
Voor wie?
Voor alle leerlingen behalve de kleuters
Waar?
CC Den Hoogen Pad, Dorp 16b in Adegem
Uur?
Het dagschema hangt af van de volgorde van de show en die kan pas bevestigd worden als alle
leerlingen hebben doorgegeven of ze al dan niet meedoen. Wij stellen het schema zo snel mogelijk op
en houden jullie op de hoogte! Kleutertjes worden hier NIET verwacht.
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BEZORGDHEID STUDENTEN
Wij snappen dat de ‘studenten’ zich zorgen maken om schoolwerk dat weekend. Daarom voorzien wij een
studieruimte indien ze dat wensen, zodat er tussendoor rustig gestudeerd kan worden. Op maandag zijn we
gelukkig allemaal vrij, zodat er ook dan nog wat schoolwerk kan gebeuren.

AANWEZIGHEID SHOWWEEKEND
Natuurlijk hopen wij dat zoveel mogelijk dansers bij onze show kunnen zijn, gewoon omdat het altijd een
weekend is waar je naartoe kan leven en waar sfeer, gezelligheid en teamwork centraal staan!
Normaal gezien doe je als dansers aan alle shows waar je in onderverdeeld bent mee. ‘Ervoor kiezen’ om 1
show afwezig te zijn, kan niet. Wij kopen als school namelijk een volledige outfit voor je, de docenten
spenderen vele uren tijd aan hun plaatsing… In return vragen wij om zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Een
communie van een broer of zus kan natuurlijk een uitzondering zijn, maar weet dat een afwezigheid niet
zomaar kan en gevolgen heeft voor de groep waarin je danst. Vandaar dat we, indien je op een show niet
aanwezig kan zijn, de reden hiervoor vragen.

→ Hoe geef ik mijn aanwezigheden door? = VERPLICHT!

We passen hetzelfde systeem toe als bij het Sintfeest: log in op ons inschrijfsysteem (iedereen
heeft zijn logingegevens via mail ontvangen, maak geen nieuwe aan!), klik in de linkerkolom op ‘events’ en
daarna op de verschillende ‘dansshow 2020’ items. Je zal je aanwezigheden voor de finale-oefening,
prégenerale en het showweekend kunnen doorgeven. Aanwezigheid op de generale repetitie is verplicht
indien je wilt deelnemen aan de show. Het is belangrijk dat iedereen zijn aanwezigheid correct doorgeeft, zodat
de docenten hiermee rekening kunnen houden voor hun plaatsing. Het is NIET de bedoeling om, na het ingeven
van deze gegevens, die nog aan te passen. Plaatsingen worden vastgelegd en kunnen niet steeds aangepast
worden.

TICKETVERKOOP + PRIJZEN
Dit jaar zal de ticketverkoop online gebeuren. Op onze website zal je de link en uitleg vinden over het bestellen
van de tickets. De ticketverkoop start op woensdag 18 maart om 18u.
Een ticket kost €16 voor volwassenen en €12 voor kinderen. Let op: VOL = VOL
(Per bestelling is er een transactiekost van €0,39.)

AANKOOP T-SHIRT MOVIMENTO
Een reminder voor diegene die al langer bij ons dansen en een mededeling voor de nieuwe leerlingen: iedereen
heeft voor de show een T-shirt van de dansschool nodig voor het finalenummer. De kostprijs hiervan is 15
euro en deze kan besteld worden op https://www.noola.be/
Gelieve het T-shirt voor 15 april te bestellen, zo is hij er zeker op tijd voor de show!
Een overzicht van wat er verwacht wordt qua ondergoed, basics (meebrengen van een legging, shortje…) en
haar zal later meegegeven worden. Kostuums worden door ons voorzien en betaald.

DVD/FOTO’S
Na heel wat technische problemen met de beelden van afgelopen jaar, is de dvd bijna klaar. Wij hebben bewust
gekozen voor een langere aflevertermijn voor een dvd op hoogstaand niveau dan snel-snel werk afleveren,
maar niet de beste kwaliteit. Alvast bedankt voor jullie begrip en geduld. Net zoals ieder jaar zal het niet
toegelaten zijn om te fotograferen of te filmen tijdens de voorstellingen. Voor 10 jaar Movimento geven wij
onze leden een cadeautje! Alle beelden van de shows zullen voor iedereen gratis online te vinden zijn en
zullen mogen gedeeld worden op social media. Wij hopen met vele kleine dingen, zoals dit, de 10e show extra
feestelijk te maken. Hoe we het aanpakken met foto’s zijn we nog volop aan het bekijken, daarover volgt later
meer info.
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HELPENDE HANDJES
Net als alle andere jaren hebben we terug helpende handjes nodig: mensen om alles klaar te zetten en af te
breken, mensen voor achter de bar, toezicht bij de leerlingen, kapsters en wasmama’s.
Net als vorig jaar willen we graag enkele activiteiten voorzien, zodat de kinderen zich niet hoeven te vervelen
tijdens het showweekend. We denken hierbij aan spelletjes, kleuren, knutselen... Ook hiervoor zoeken we
begeleiders en materiaal (speelgoed). Daarnaast zoeken we ook vrijwilligers die vanaf eind mei (tot eind
augustus) willen helpen om onze flyers te verspreiden op scholen en evenementen, één of meerdere dagen.
Waar je dit doet kan uiteraard besproken worden.
Mensen die zich tot één van bovenstaande taken geroepen voelen, kunnen zich aanmelden via het
inschrijvingsformulier op onze website (www.dansschoolmovimento.be) en klik door naar ‘helpende handen’.
Wij nemen in de loop van komende weken contact met je op!
Omdat we graag willen dat iedereen van zijn/haar taak goed op de hoogte is en omdat we onze vrijwilligers
graag op voorhand al willen bedanken voor hun inzet, is iedereen die zich aanmeldt welkom op de
vrijwilligersdrink zaterdag 23 mei om 20u (CC Den Hoogen Pad). Tijdens de briefing voorzien wij een hapje
en een drankje en natuurlijk een gezellig samenzijn.

DANSSHOW: SPONSORS
Mensen die willen sponsoren zijn terug van harte welkom, we kunnen de centjes goed gebruiken! Sponsors
komen met hun logo op een presentatie die in het begin van de show + in de gangen zal getoond worden en
krijgen uiteraard een vermelding in het programmaboekje. Sponsoring kan voor 25, 50, 100 en 250 euro.
•
•

Sponsors vanaf 100 euro ontvangen nadien een gratis dvd + Movimento-attentie.
Sponsors vanaf 250 euro zijn VIP-sponsor en ontvangen 2 gratis tickets (plaats naar keuze), een dvd,
een Movimento-attentie en drankbonnetjes.

Fiscaal attest te verkrijgen! Wil je graag sponsoren? Ga dan naar onze website
(www.dansschoolmovimento.be) en klik door naar ‘ik word sponsor’.
Alvast erg bedankt, wij nemen komende weken contact met je op!

AUDITIE
Ben je tussen 6 en 26 jaar? Sta je graag op een podium? Heb je al danservaring en dans je graag verschillende
stijlen? Dan is instappen in één van onze crews of compagnies misschien iets voor jou! Op 4 juli en 5 september
is er een nieuwe auditie! Hou deze alvast vrij in je agenda.
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