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hierbij meer informatie voor “(W)onderland “, onze dansvoorstelling!

voor de planning van repetities en voorstelling:
wij trachten alles goed te organiseren en vragen je vriendelijk het volgende :
- Wees op tijd om de repetities stipt te kunnen starten! ( let op datum: februari of/maart! )
we verzoeken u daarom als ouder ook om niet mee naar de kleedruimtes te gaan om teveel drukte
te vermijden! Alvast Dank !
- neem water mee voor lange repetities en luch/tussendoortje bij generale repetitie en voorstelling.
- Neem een trui met rits mee: handig om over je kostuum te trekken, om warm te blijven en het niet
vuil te maken!
- Voor de generale oook reeds kapsels en make-up in orde a.u.b.: voor de foto’s ;-)
- Zorg dat al je danskleding in orde is en eveneens genaamtekend!
Hou onderstaande data zeker vrij, de eerder vermeldde repetitie op 22/2 wordt gesplitst in twee dagen,
deze repetities gaan door in een grotere zaal om de dansen op de juiste oppervlakte te kunnen oefenen.,
Woensdag 22 FEBRUARI : repetities in de turnzaal van Basisschool Henri D’Haese,
Kerkstraat 85 te Gentbrugge
13.30 – 14.15 L1 korenveld, Onderland (Juf Carolien)
14.15 – 15.45 L2 Elfjes, Neverland (juf Carolien)
14.45 – 16.30 L6 de kinderen, neverland (juf Sophie)
15.00 - 16.30 M1/ M2 Hedendaags, lost boys neverland (juf Sophie)
15.00 – 15.45 L1/ 2 Peter Pan (juf Sophie/ juf Carolien)
17.00 -18.00
L 3 Bal , wonderland (juf Carolien)
18.00 -19.00
L4 + volw L onderwereld, Onderland (juf Carolien-Sophie)
19.00 – 19.45 L5 tea-time , wonderland (Juf Sophie)
Donderdag 23 FEBRUARI : repetities M/H /volw In de Groenzaal Gent, Sint Bavohumaniora
ingang langs: Langeboomgaardstraat, grijze poort
17.00 -17.45 M1 klassiek 9 to 5, wonderland (juf Inne)
17.45- 19.15 M3/ H1 : 17.45- 18.30 hedendaags, wonderland + 18.30-19.15 klassiek, witte koningin
19.15- 20.45 H Persephone, onderland (juf Inne)
19.30- 20.30 M2 klassiek , lente, onderland (juf inne)
20.00- 21.00 M volw , onderwereld, onderland (juf Inne)
20.15- 21.30 H volw, moeders, onderland (juf Inne)

Vrijdag 24 MAART : 17-20 u
17- 17.30
17.30-18.30
18.30-20.00

generale repetitie In de Groenzaal Gent, Sint Bavohumaniora

ingang langs: Langeboomgaardstraat, grijze poort
toekomen en omkleden, naar de zaal
oefenen: finale
generale repetitie, Leerlingen mogen naar elkaar kijken in de zaal.

Zaterdag 25 MAART: voorstellingen om 16.30 en 19.00 uur: In de Groenzaal Gent,
Iedereen komt tijdig toe in sportieve kledij, kapsels (dotjes e.d. ) reeds in orde !
15.00 toekomen L6-M1-M2: danstraining op scene in sportieve kledij ,
15.30 toekomen L1-2-3-4-5,
15.30 toekomen M3 - H - volwassenen en danstraining op scene in sportieve kledij

voorstellingen:
16.30
middagvoorstelling! einde voorstelling voorzien rond 18.00u
18-19.00 pauze (leerlingen blijven ter plaatse) voor hapje en drankje en opnieuw klaarmaken
19.00 avondvoorstelling! einde voorzien omstreeks 20.30u

Week van 27 maart:
De week na de voorstelling zullen er geen danslessen doorgaan,
Wij voorzien voor iedereen ( klein tot groot! ) wél een activiteit op woensdag 29 maart !
Deze week voorzien wij eveneens mogelijkheid tot oudercontact, voor wie dit wenst,
u ontvangt hiervoor later een uitnodiging.
bij onvoldoende aanwezigheid kan het meedansen met de voorstelling geweigerd worden.
Ter herinnering: verontschuldigingen kunnen ook naar de leerkrachten gemaild worden:
via mail (hieronder)
of bel de Academie: 09/230.21.21 (ook voor dienstencentrum) of de Ottogracht: 0473/94.98.75

Verkoop van kaartjes
Kaartjes zullen in februari op de academie beschikbaar zijn voor alle familie, vrienden en andere fans!
Inkomprijs: 8€ volwassenen/ 5€ voor -18jaar , plaatsen zijn niet genummerd, iedereen heeft goed zicht.
Je kan dus alvast beginnen met iedereen uit te nodigen !

diversen
Ter info: leerlingen die erg gemotiveerd zijn om extra lessen te volgen, buiten de repetities aan de
voorstellign om, kunnen dit overleggen met de leerkracht en hiervoor samen de mogelijkheden bekijken
Vraag: wij zijn voor de voorstelling nog op zoek naar mensen die met veel ervaring of (semi)-professioneel
kunnen helpen bij fotografie en/of filmopname van de voorstelling. (vrijwillig of ook tegen vergoeding)
We horen het graag…

Allemaal nog veel goede oefenlessen gewenst, positieve stress ;-) en leuke podiumvooruitzichten
De dansleerkrachten
Sophie, Carolien en Inne

Carolien.vankerkhoven@onderwijs.gent.be,
Sophie.beyne@onderwijs.gent.be
Inne.ampe@onderwijs.gent.be

