
Beste ouders, 
 
Nog enkele weken druk oefenen en onze jaarlijkse show komt eraan. Dit jaar gaan we de emotieve toer op! 
‘Pure Emotions’. 
 
De show gaat dit jaar door op: (Dit zijn de definitieve uren!) 
- Vrijdag 27 april om 19u 
- Zaterdag 28 april om 14u 
- Zaterdag 28 april om 18u 
- Zondag 29 april om 10u 
- Zondag 29 april om 14u 

 
Kinderen van het lager doen niet alle shows mee, dit om hen wat te sparen. Afhankelijk hoeveel dansstijlen 
ze doen, kan het natuurlijk wel zijn dat ze aan meerdere shows of allemaal moeten deelnemen. Maar wij 
gaan er dan van uit dat dit hele gemotiveerde leerlingen zijn! 
Daarom hopen wij dat iedereen zoveel mogelijk deelneemt aan de shows. Voor de juffen/meesters is het 
niet fijn als er plots leerlingen wegvallen. Ook voor de dansvriendjes is het niet fijn, als ze een stukje per 
twee moeten doen en het plots alleen moeten dansen. 
Wij hebben speciaal in de volgorde ervoor gezorgd, dat de kinderen tot en met het 2e lj in deel 1 moeten 
dansen. Stel dat je denkt dat ze het geen hele show zullen uithouden, kan je ze ophalen in de pauze. Maar 
zij mogen altijd blijven! Er is animatie voorzien.  
Stel dat je jouw zoon/dochter afhaalt na deel 1, hopen wij wel dat je hierdoor niet zorgt voor lege stoelen in 
de zaal. (bv: Deel 1 kijken en deel 2 naar huis) Want dit is voor niemand fijn. (Zowel niet voor dansers als 
voor toeschouwers) 
 
Hieronder nog eens de verdeling. Kijk dit goed na, zodat je de juiste tickets bestelt! Alle klassen die hier 
NIET opstaan, doen alle shows mee. 
 

 



 
 

 
 
 
 

 



Tickets: 
De algemene ticketverkoop start op 7 april om 10u.  
Tickets kan je enkel bestellen via de website bij het tabblad shows en tickets. Dit zijn genummerde 
plaatsen. 
Volwassen ticket= 15€ 
Kinderticket= 10€ (tot en met het lager) 
Let op! Kinderen mogen vanwege de veiligheidsvoorschriften niet op de schoot zitten. Dit is van CC 
Guldenberg Wevelgem uit en ze controleren dit enorm. Dus gelieve hier rekening mee te houden. 
 
Tickets kan je afhalen op 11, 12 en 13 april van 10u-16u in de dansschool in Wevelgem. 
Deze kunnen enkel na betaling via cash, Bancontact en Payconic, worden afgehaald op voorwaarde dat 
ook het lidgeld voor het tweede semester in orde is gebracht. 
 
Enkele richtlijnen voor het dansoptreden 
- Vanaf de eerste dag dat hij/zij moet optreden mag je een plooibak/doos meebrengen, met daarop de 

naam van het kind. In die bak kan je iets steken waarmee je kind zich kan bezighouden (geen 
waardevolle voorwerpen) en iets om te eten/drinken. Deze bak mag de hele tijd blijven staan tot de 
laatste dag dat zij/hij moet optreden, daarin zal ze ook haar kostuums steken. Zo kan er niets verloren 
gaan. 
Tijdens de repetities mag je dit ook al meebrengen, maar moet je dan wel weer terug meenemen! 

- Tijdens de shows mogen er geen juwelen, uurwerken, armbandjes… gedragen worden. Dus laat dit 
zoveel mogelijk thuis. 

- Ouders mogen niet in de kleedkamer komen 
- Iedereen doet mee aan de finale, ook kleuters, 1e en 2e lj. 
- Kinderen tot en met het 6e lj mogen in de pauze niet naar de cafetaria. Zij hebben echter wel de 

mogelijkheid om een drankje en een chipje aan te kopen in de kleedkamer. 
Dit is voor de veiligheid van de kinderen. 
Zaterdag en zondag tussen de twee shows, mogen de kinderen wel even uit de kleedkamer, mits onder 
begeleiding van de ouders. Let wel op dat ze dan terug op tijd zijn voor de volgende show. 

- Kinderen boven het 1e mb mogen de kleedkamer wel verlaten in de pauze, mits ze dit even melden 
tegen de begeleiders. Wens je als ouder dat je kind binnen blijft in de kleedkamer, laat ons dit dan 
weten en dan geven wij dit door. 

- Iedereen wordt steeds in de overdekte speelplaats van de school van het SPWE afgezet en opgehaald. 
Dit is de school naast de porseleinhallen. Behalve de kinderen tot en met het 2e lj, die mogen worden 
afgezet in de Guldenberg. 

- Tijdens onze show krijgen wij altijd heel veel hulp van ouders. Zonder hen kunnen de kinderen niet zo 
een fantastische show brengen. Dit is oa de dansertjes helpen aankleden, schminken, animeren, naar 
het podium brengen… 
Voel jij je geroepen om te helpen? Dan mag je even reageren via mail en zullen wij je noteren. Om 
iedereen duidelijk te informeren over de precieze taken, organiseren wij een infovergadering op 
woensdag 4 april om 19u in de dansschool. 

- Wij vragen om altijd een uur op voorhand aanwezig te zijn. Dus Bv vrijdag start de show om 19u, dan 
graag aanwezig om 18u. 

- De show zal ongeveer 3u15 min duren met pauze in. Dus 3u15 min na de start van de show kan je 
jouw zoon/dochter komen ophalen. 
Wens je hem/haar af te halen na deel 1 (voor de kleine kinderen) kom je best anderhalf uur na het 
startuur.  
 
 
 
 
 
 
 



Repetities!!!  

- De week voor de show zal iedereen repeteren in de Guldenberg, Acaciastraat 1 in Wevelgem  
- Gelieve in de gang te blijven wachten en niet binnen te komen in het theater. Zo blijft het 
een verrassing. 

Maandag 23 april in de Guldenberg: 
16u30 - 17u45 Jazz 3e lj (juf Hannah en juf Lies) + Ballet 3e lj 
17u30 – 18u45 Jazz 6e lj (Dimi en juf Lies) + Ballet 6e lj 
18u30 – 19u Pointes 1e mb  
18u45–19u45 Ballet 1e mb +Jazz 1e mb 
19u45 – 22u Jazz Advanced + Ballet Advanced + Jazz Volwassenen + Ballet Volwassenen 
 
Dinsdag 24 april in de Guldenberg:  
16u30 – 17u45 Jazz 4e lj (juf Hermien en juf Lies) + Ballet 4e lj 
17u30 – 18u30 Musical Dinsdag 4e-5e lj (juf Hermien en juf Emma) 
18u00 – 18u30 Specials  
18u15 – 19u15 Jazz 2e mb + Ballet 2e mb 
19u15- 19u45 Pointes 2e-3e mb  
19u30-20u30 Jazz 3e -4e mb + Ballet 3e mb + Ballet +4e mb 
20u15- 20u45 Pointes +4e mb 
20u30-21u15 Tap 4 
21u15-22u Jazz +5e mb 
 
Woensdag 25 april in de Guldenberg: 
13u-14u ballet 1e lj juf Lies op woensdag + Ballet 2e lj Maandag juf Lies 
13u45 – 14u45 Ballet 2e lj woensdag juf Lies + Ballet 1e-2e lj juf Evelien 
14u30-15u30 Alle kleutertjes juf Nancy op woensdag (2e kleuter en 3e kleuter) 
15u15-16u15 Alle kleutertjes van de zaterdag ( juf Evelien en juf Hannah 9u en 9u30) 
16u15-17u15 Tap 2B + Tap 2A 
16u-17u Jazz 5e lj + Ballet 5e lj 
16u45 -17u45 Hip hop klassen juf Bo woensdag (16u en 17u de woensdag) 
17u45- 18u45 Hiphop klassen juf Julie woensdag (17u30 en 18u30 woensdag) 
18u30 – 19u15 Musical + 6e lj donderdagklassen juf Delfien  
19u – 19u30 Tap 3 
19u30-20u30 Teams: KDT-MDT-PDT 
 
Donderdag 26 april in de Guldenberg: 
17u00 iedereen aanwezig (kleuters, 1e en 2e lj hoeven hier niet op aanwezig te zijn) 
17u30 Iedereen dansklaar in Kostuum 
 
Planning Generale repetitie: 
Ook dit jaar hebben wij een planning gemaakt van de generale repetitie. Op die manier hoeven niet alle 
kinderen tot het einde te blijven. Indien je zoon/dochter klaar is met dansen, mag hij/zij doorgaan in een 
pauze (aangegeven in het geel), uiteraard mogen ze ook blijven kijken! 
 



 

17u30 Iedereen	dansklaar
17u30 Finale	

1. 18u15 Musical	School	of	Rock:	stoer
Iedereen	van	nummer	2	tot	7	backstage	klaar	staan

2. 18u30 Jazz	3e	lj	Hannah	Materialisme
3. 18u34 Jazz	4e	lj	Hermien	Materialisme
4. 18u38 Jazz	3e	lj	Lies	Onoverwinnelijk
5. 18u41 Jazz	4e	lj	Lies	Onoverwinnelijk
6. 18u44 Jazz	5e	lj	Verrast
7. 18u48 Jazz	6e	lj	Koel

18u55 Afhaalmoment	indien	nodig
Iedereen	van	nummer	8	tot	13	backstage	klaar	staan

8. 18u55 Ballet	4e	lj	Onzeker
9. 18u59 Ballet	5e	lj:	dankbaar
10. 19u03 Ballet	6e	lj:	Vastberaden
11. 19u07 Ballet	3e	lj	Gelukkig
12. 19u12 Musical	lager	juf	Hermien	en	juf	Emma:	Hulpeloos
13. 19u17 Tap	3+4

19u20 Afhaalmoment	indien	nodig
Iedereen	van	nummer	14	tot	20	backstage	klaar	staan

14. 19u25 Musical	KDT:	Haat
15. 19u37 Tap	2B:	Kwaad
16. 19u41 Tap	2A:	Kwaad
17. 19u45 Hip	hop	Julie	1e	groep
18. 19u48 PDT
19. 19u52 Hiphop	Bo	groep	16u	woensdag:	Uitdagend	
20. 19u55 hiphop	Bo	groep	17u	woensdag:	Uitdagend	

20u00 Afhaalmoment	indien	nodig
Iedereen	van	nummer	20	tot	25	backstage	klaar	staan

21. 20u05 Musical	+6e	lj	Delfien	donderdag:	herboren
22. 20u09 KDT:	Onderzoekend
23. 20u13 Jazz	Volwassenen:	Verward
24. 20u17 Pointes	2e-3e	mb:	Dilemma
25. 20u20 Pointes	1e	mb:	vermoeid
26. 20u23 Ballet	3e	mb:	Gebroken

20u30 Afhaalmoment	indien	nodig
Iedereen	van	nummer	26	tot	32	backstage	klaar	staan

27. 20u30 Jazz	1e	mb:		Gehaast
28. 20u34 ballet	2e	mb:	Hoopvol
29. 20u38 Pointes	+4e	mb:	Geboeid
30. 20u42 MDT:	Vreugde
31. 20u45 Ballet	Volwassenen:	Heimwee
32. 20u48 Ballet	1e	mb:	dromerig
33. 20u52 Jazz	2e	mb:	Uitgelaten

21u00 Afhaalmoment	indien	nodig



 
 

 
 
Wat neem je best altijd mee: 
- Kinderen tot en met het 2e lj doen best een witte onderbroek aan 
- Kinderen vanaf het 3e lj nemen best altijd een zwart shortje mee. Dit kan altijd nuttig zijn. 
- Haarborstel 
- Rekkers 
- Speldjes 
- Voor de oudere leerlingen: Sluitspelden 
- Iets om zich bezig te houden 
- Koekje/drankje 
- Onder de kleren willen wij geen kleurrijke BH’s zien. Probeer een vleeskleurig topje/BH aan te doen. Wij 
hebben kinderBH’s/topjes voor kinderen vanaf het 5e lj in onze shop 

 
De week na de show zijn er geen danslessen! 
 
Inschrijvingsdag:  
- 1 mei om 10u-13u: Kinderen tot en met het lager 
- 1 mei om 15u-17u: Jongeren vanaf het middelbaar 
Dit jaar proberen wij de beide leeftijden op te splitsen om zo langere wachtrijen te vermijden. Wij weten 
dat er gezinnen zijn, die dan twee keer zullen moeten aanschuiven. Maar wij gaan ervan uit dat zij al groot 
genoeg zijn om zich eventueel zelf te komen inschrijven. 
Iedereen komt bij ons met ideeën, maar wij proberen gewoon het beste eruit te halen voor iedereen. Voor 
ons zijn nieuwe leerlingen even belangrijk als jullie en we willen dus gelijke kansen bieden.  
En als jullie ons al een beetje kennen, proberen wij voor zoveel mogelijk klassen die volzet zitten 
oplossingen te vinden.  
Dit jaar zijn wij daar toch goed in geslaagd!  

 
Wil je samen met ons het leuke dansjaar afsluiten, kom dan jullie buik vullen op onze jaarlijkse overheerlijke 
BBQ op zondag 1 juli. Eten kan vanaf 12u. 
	

	

	


