
Beste ouders, 

 

De laatste rechte lijn naar ons optreden is in zicht. 

Hierbij vinden jullie het repetitieschema. Alle repetities vinden plaats in de 

Meent. Hou de volgende data dus zeker vrij! 

Het is belangrijk dat de kinderen voor het optreden al eens op het podium 

hebben gestaan. Indien jullie kind toch niet aanwezig kan zijn, gelieve de docent 

hiervan dan tijdig op de hoogte te brengen. 

Zondag 

17/03 

Maandag 

18/03 

Dinsdag 

19/03 

Woensdag 

20/03 

Donderdag 

21/03 

Vrijdag 

22/03 

 

12.00-12.30 

pr 1 

Beau & 

Mo’zian 

16.30-17.00 

predans 1 Eva 

en Mo’zian 

16.30-17.00 

klassiek 4 

Tina 

     

12.30-13.00 

predans 2 

Beau 

17.00-17.3 

predans 2 

Eva 

17.00-17.30 

Jazz4 

Tina  

   

13.00-13.30 

predans 3 

Beau 

 

17.30-18.00 

Klassiek jazz 

1 Eva  

17.30-18.00 

Predans 3 

Remko 

   

13.30-14.00 

Klassiek jazz 

1 Feebe  

18.00-18.30 

Klassiek 3 

Laura 

18.00-18.30 

Hiphop Start 

Remko 

   

14.00-14.30 

Klassiek 3 

Feebe  

18.30-19.00 

Jazz 3  

Laura 

18.30-19.00 

Jazz 3 

Remko 

   

 

14.30-15.00 

Klassiek 2 

Laura 

       

15.00-15.30 

Jazz 2  

Laura 

       

15.30-16.00 

klassiek 4 

Laura 

         

16.00-16.30 

Jazz 4  

Esther 

         

16.30-17.00 

Hip Hop I 

Esther 

         

17.00-17.30           

 



Gelieve ook steeds 10 minuten voor aanvang van de repetitie(s) aanwezig te zijn. 

Enkel degene die zich hebben opgegeven om te helpen als vrijwilliger mogen mee 

de zaal/ kleedkamers betreden. 

 

Groetjes de docenten 

 

Generale repetitie woensdag 20/03 (de Meent) 

15.30u – 18.00u 

Esther  hip hop 1 

Tina  klassiek 4  

Laura  jazz 2 

Feebe  klassiek-jazz 1 

Eva en 

Mo’zian 

predans 1 

Beau en 

Mo’zian 

predans 1 

Remko  predans 3 

Eva  klassiek-jazz 1 

Eva  predans 2 

Feebe  klassiek 3 

Laura   klassiek 4 

13.30u – 16.30u 

Beau  predans 3 

Remko  Hip Hop start  

Esther  jazz 4 

Beau  predans 2 

Laura  jazz 3 

Remko  jazz 3 

Laura  klassiek 2 

Laura  klassiek 3 

Tina  jazz 4 

 

Indien je in meerdere groepen danst, kan het zijn dat je de hele namiddag 

aanwezig moet zijn. 

 

Kledij: 

● Iedereen: toiletzak met daarin:  

- kam of borstel 

- haarrekkers (liefst in eigen haarkleur) 

- dotnetje (in eigen haarkleur) 

- haarlak 

- schuivertjes (in eigen haarkleur) 

!!! Schrijf in al jullie eigen spulletjes jullie naam!!! 

Tijdens het optreden is er voor de kinderen een wafel en een flesje water 

voorzien. Zorg dat je zelf ook voldoende meegeeft om te eten en te drinken.  

Geen frisdrank of chocolade!Voorzie voor zaterdag zeker 2 luchpakketten. 



 

 

Aanwezig zaterdag 23/03 om 11.30u     -     einde voorzien om 20u 

                                                    Einde predans 1 (zie docent) 

Aanwezig zondag 24/03 om 11.30u         -     einde voorzien om 16.00u 

Zorg dat jullie kind al gegeten heeft voor je hem/haar naar het optreden 

brengt! 


