Bierbeek, januari 2018.
Beste ouders,
beste dansers van kern I, II & III, hiphop k A, B & C, ballet k B+/C, j/v A/B en B+/C, modern j/v B/C &
repertoire, showdance j/v, break k/j A/A+ & B/C, sportaërobic, jazz j/v B, B+/C, v A+/B, demoteam,
op zondag 6 mei 2018 brengen we traditiegetrouw 2 Sporthappenings in de sporthal van De Borre.
Onze afdeling turnen staat in voor de organisatie en de shows zullen ook in het teken staan van onze 40ste verjaardag.
Noteer de datum alvast in uw agenda. Er zal dat weekend op zaterdag 5 mei een generale repetitie zijn in de sporthal. De
exacte uurregelingen volgen later.
Van alle leden wordt verwacht dat ze aan deze voorstellingen deelnemen. (Indien dit niet mogelijk is meld je dit zo snel
mogelijk aan je lesgever). De gekende choreo’s van TIME FLIES worden hernomen, er zijn gemeenschappelijke
oefenmomenten voor groepen die samen dansen in een blok in de week na de paasvakantie.
De inkomkaarten kunnen nu reeds gereserveerd worden. Er zijn vaste momenten waarop de kaarten betaald en
afgehaald kunnen worden, zie belangrijke data. De plaatsen zijn niet genummerd. Mogen we vragen om het strookje op
de keerzijde tegen 15/2/2018 terug te bezorgen.
Vermits er bij zo’n groot evenement heel wat komt kijken, zijn we op zoek naar ouders en sympathisanten die vrijwillig
willen meehelpen om van deze shows een succes te maken. Wij zullen u contacteren voor verdere afspraken.
We willen nog even meegeven dat er tijdens de voorbereidingsperiode geen ouders toegelaten zullen worden in de
danszaal. En we willen met aandrang vragen om iedere les aanwezig te zijn, leden die 3x afwezig zijn zullen niet kunnen
deelnemen.
Belangrijke data :
-krokusvakantie
-20/03/2018
-21/03/2018
-24/03/2018

-paasvakantie
-17/04/2018
-18/04/2018
-21/04/2018

-27/04/2018
-05/05/2018
-06/05/2018
-31/05/2018
-24/06/2018

1ste zaterdag les, de rest van de vakantie GEEN LES
schoolexamens, dus gereduceerd lesrooster
geen ballet j/v A/B, sluiten aan bij ballet j/v B+/C
geen pointes
schoolexamens, dus gereduceerd lesrooster
geen break k/j B/C
geen hiphop j/v A/B, sluiten aan bij hiphop j/v B+/C
schoolexamens, dus gereduceerd lesrooster
geen allround
geen kern jazz j II, sluiten aan bij kern III
geen showdance
1ste zaterdag les, de rest van de vakantie GEEN LES
19u45-21u00 gemeenschappelijk oefenmoment ballet k B+/C, j/v A/B & j/v B+/C in danszaal
19u45-21u00 gemeenschappelijk oefenmoment jazz j/v B, B+/C & v A/B in danszaal
09u30-10u30 afhalen en betalen van inkomkaarten Sporthappenings in De Borre
14u00-15u00 gemeenschappelijk oefenmoment hiphop k A, B & C in danszaal
14u00-17u00 gemeenschappelijk oefenmoment break k/j A/A+ & B/C in judozaal
19u30-21u00 gemeenschappelijk oefenmoment voor kern I, II & III in danszaal
19u30-20u30 afhalen en betalen van inkomkaarten Sporthappenings in De Borre
08u00 opstellen sporthal, wel danslessen voor kleuterdans I, II & III, hip-hop k C, jazz k C,
hiphop k B, jazz k A+, allround, break k/j A/A+
vanaf 15u00 generale repetitie voor deelnemende groepen Sporthappenings
13u30 1ste show Sporthappening
17u00 2de show Sporthappening
21u00 afbouwen sporthal
einde danslessen
einde lessen g-dans, body workout en kleuterdans

De lesgevers en het bestuur
Evelien, Levi, Tim, Tijs, Patrick, Naomi, Isabel, Charlotte, Bo, Sofie, Gaëlle, Annegreet, Melissa, Joni en Lotte

Hierbij geef ik als ouder/voogd van ......................................................................................(naam lid) de toestemming
om samen met zijn/haar groep(en) .....................................................................................................(welke les(sen)),
deel te nemen aan de Sporthappenings georganiseerd door Blits’78 Bierbeek vzw. Kinderen onder 3 jaar kunnen gratis
binnen op voorwaarde dat ze op de schoot genomen worden.
Ik reserveer graag nu reeds (aantal kaarten invullen en aanduiden voor welke show) :
0 voor show I
............... inkomkaarten >10 jarigen aan 12 euro voor zondagnamiddag 06/05/2018 om 13u30
............... inkomkaarten voor 3-10 jarigen aan 4 euro voor zondagnamiddag 06/05/2018 om 13u30
0 voor show II
............... inkomkaarten >10 jarigen aan 12 euro voor zondagavond 06/05/2018 om 17u00
………....... inkomkaarten voor 3-10 jarigen aan 4 euro voor zondagavond 06/05/2018 om 17u00
en stort dit bedrag alvast op rekeningnummer BE35 7340 0933 4237 met vermelding van ‘tickets show I en/of II + naam
danser en groep’ in de mededeling of betaal de inkomkaarten tijdens de afhaalmomenten cash. Geen bancontact
beschikbaar!
Verder wil ik .......................................................................(naam) geboren op ................................(geboortedatum),
mijn mailadres is .......................................................................................................................................................,
mijn telefoonnummer .................................................................................................................................................
graag helpen bij :
0 opstellen sporthal, inkomhal, foyer, polyzaal, kleedkamers
zaterdagochtend 5/5

0 opruimen sporthal, inkomhal, foyer, polyzaal,
kleedkamers zondagavond 6/5

0 toogploeg

0 make-up & kapsels

0 begeleiding hiphop kinderen A

0 begeleiding hip-hop kinderen B

0 begeleiding breakdance k/j A/A+

0 sponsoring

0 eetstand
Duid aub uw voorkeur aan en geef deze strook aan je docent af vóór 15/2/2018!
Handtekening ouder(s):

