Beste L6er,

Het openbaar examen komt nu echt dichtbij! Dit is een examen waarbij er 2 externe
dansleerkrachten jullie beoordelen en tips geven om nog mooier te leren dansen. Dit is extra
spannend maar ook een mooie bekroning van je werk van de afgelopen 6 jaar. Nodig daarom je
eigen publiek uit, dat maakt het nog leuker. Het is als een optreden, maar je mag meer tonen. We
tonen een verkorte balletles én jazzles.
Hieronder de uren voor het proefexamen en examen en ook enkele afspraken.
Het proefexamen gaat door op maandag 28 mei in de Ottogracht 4 te Gent.
17u-18u30: L6A
17u30-19u00: L6B
Het openbaar examen gaat door op woensdag 30 mei in de Ottogracht 4 te Gent.
14u00 -15u00: L6A
14u30-15u30: L6B
Gelieve op het proefexamen (10 minuten op voorhand) en op het examen stipt op tijd te komen
(mintens 30 min op voorhand om zich om te kleden, opwarmen, nummertje opspelden, haar in orde
maken, ...). Wij kunnnen wegens een strikt uurschema niet wachten op laatkomers.
De kleedkamer voor zowel het proefexamen als het examen bevindt zich tegenover de danszaal,
naast de trap. Volg de pijltjes!
Zowel op het proefexamen als op het examen verwachten we perfect uniform: balletpak, roze collant
zonder gaten, nette dot, geen ondergoed zichtbaar en een mooie glimlach!
De weken er na samengevat:
Vanaf 29 mei zijn er dus geen gewone lessen meer. Enkel wat hierboven en onder staat.
4-8 juni
11-15 juni
18-25 juni

27 juni!

zijn er geen lessen voor L6
gewone lesuren, feedback evaluatiemoment
en tonen opties klassieke en hedendaagse dans
repetitielessen voor de happening op basis van de choreografieën van het examen
Maandag 18 juni op 19u15-20u15
Maandag 25 juni om 18u-18u30
+ oudercontactweek ivm huidig en volgend schooljaar elke dag vanaf 16u15
Happening, aanwezig om 14u, start toonmoment dans om 14u30

Indien er nog vragen zijn kan u zich steeds richten tot Juf Sophie of Juf Carolien.
Wij wensen iedereen alvast veel succes en geniet er van!

L6A: Aïsha, Anna Livia, Dora, Fiene, Amber, Loes, Emma, Juliana, Maud, Elif
L6B: Delphine, Frieke, Larissa, Pixie, Oona

