1°ste middelbaar
15.Lieve heersbeestjes : klassiek 7 (wo 14 uur)
B/zwarte en rode tutu en zelfde maillot en rode/zwarte kousen
afgeven : zwarte balletkousen zonder voet ?
meebrengen optreden : roze of witte balletschoenen
16.Rupsen : modern 4 (wo 15 u)
B/zwarte académique + rupsenpak + banden
haar : wild
3°- 4° en 5° middelbaar
17. Wolven : streetdance 2 (vr 20.30 u)
B/zwart-bruin -grijze shirt langen mouwen met gaten + zwarte-bruine-grijze legging
afgeven : zwarte wollen spullen zoals sjaal/muts/handschoenen/beenwarmers
make up : grime wolf
18. modern 9 : volwassenen

TIPS :
-Noteer overal de naam in wat je afgeeft
-Geef alles tijdig af aub
Als je spulletjes zelf moet meebrengen krijg je die ook na de voorstelling terug.
De dansers nemen die met de laatste dansvoorstelling al terug mee in hun zakje.
Iedereen is hier natuurlijk vrij in maar koop geen dure spulletjes :
vb : onderbroekje wit : zeeman :
: legging wit of zwart : zeeman : 2.99€
-Bestel tijdig je tickets want ze zijn snel uitverkocht : start verkoop vanaf
ma 15/01/2018 ’t Schaliken (maandag online) vanaf dinsdag telefonisch/balie
opgelet voor de ouders van peuters en kleuters : enkel voorstelling om 10.30 uur en
tijdens de pauze mogen ze opgehaald worden (ofwel voorzie je een extra zitje in de zaal
ofwel iemand die in de foyer bij de danser even blijft wachten ofwel is er ook door ons
opvang voorzien).

Kleding dansvoorstelling BEESTENBOEL
B/ = kleding waar BALANCE voor zorgt
afgeven = ten laatste afgeven zaterdag 10/02/2018 aan lesgeefster of Inge
(alle zakken voor iedere danser worden gepersonaliseerd met al hun kleding in/zorgt Balance voor)
meebrengen = zeker met optreden meebrengen

Alle kleding van de dansers wordt op naam opgehangen of in gepersonaliseerde zakken per groep
geordend.Deze kleding wordt met de fotoshoot door een team volledig na gekeken.
Met de dansvoorstelling zal alles voor hen op hun stoel met naam klaar hangen.
Een hele organisatie maar deze is nodig zodat alle vrijwilligers meteen de spulletjes voor hun dansers
hebben en de dansers zich nergens zorgen over hoeven te maken.
Een goede voorbereiding leidt tot een goed eindresultaat zodat de dansers enkel maar hoeven te
genieten van hun show, hun “ster moment , hun applaus.

Kijkweek dansers : van maandag 5/02 tem zaterdag 10/02 (ten laatste kleding afgeven)

Balance health center
Lichtaart
Zaakvoerder en artistieke leiding
Inge Luyten & lesgevers & vrijwilligers

Alle info kan u op onze website vinden www.balancehealthcenter /dans

Kleuters
1.Slakken : peuterdans (za 9 uur)
B/ rugzak slakkenhuisje + bruin rokje en wit shirtje met bruin stiksel + beenwarmers
Afgeven wit onderbroekje
meebrengen optreden : roze of witte balletschoenen
haar : hoge staarten als voelsprieten
dansers treden enkel op om 10.30 uur en gaan tijdens pauze mee naar huis
2.Pinguins : kleuterdans (za 9.30 uur)
B/Zwarte vest met zwarte muts + wit shirtje lange mouwen
Afgeven : zwarte legging
meebrengen optreden :witte of roze balletschoenen
haar : Lage staart
dansers treden enkel op om 10.30 uur en gaan tijdens pauze mee naar huis
3.Kikkers : prédans klassiek (za 10.15 u)
B/groen pak met kikkermuts
meebrengen optreden: witte of roze balletschoenen
haar : lage staart onder muts

1 ste en 2° leerjaar
4.Bijtjes : klassiek ballet 1 (za 11 uur)
B/ bijenkostuum met muts
Afgeven : zwarte legging/nylon kousen zonder voet(= afknippen)
meebrengen optreden: roze of zwarte balletschoenen
haar : lage staart
5.Vlinders : klassiek ballet 2 (za 12 uur)
B/witte of fushia maillot + witte of fushia vleugels
meebrengen optreden : witte of roze balletschoenen
haar :
6.zebra’s : modern 1 (vr 16.30 u)
B/zebra rokje + gestreept shirtje + zebra-oortjes

afgeven : wit of zwart onderbroek/shortje (kort)
haar : zeer hoge staart
7. Kippen : hip hop 1 (di 17 u)
B/wit pluche rokje + gele maillot + witte muts met hanekam + kniekousen
Afgeven : witte sportschoentjes (eventueel goedkope turnpantoffeltjes school)
haar : lage staart

3° en 4° leerjaar
8.Bambi’s : klassiek ballet 3 (za 13 uur)
B/bruin topje met bruin onderbroekje (of maillot) + bruine tutu met bollen
meebrengen optreden : roze of witte balletschoenen
haar : 2 super hoge dotjes om takken in te verwerken
9.Pauwen : klassiek ballet 4 (za 14 uur)
B/blauwe maillot + turkoise tutu met paarse tut eronder met pauwenveren
meebrengen optreden : witte of roze balletschoenen
haar :
10.Flamingo’s : modern 2 (vr 17.30 u)
B/fushia-roze maillots en topjes + zelfde rokjes + roze boa haar + flamingohoofd+kous
haar : staart (boa rond staart)
11.Eenhoorns : hip hop 2 (di 18 u)
B/eenhoorn + wit topje
Afgeven : witte legging + witte sportschoenen of (old school) turnpantoffeltjes
haar :

5° en 6° leerjaar
12.Zwanen : klassiek ballet 5 (za 15 uur)
B/witte maillot + witte lange tutu + witte boa + zwanensleeve
meebrengen optreden : witte of roze balletschoenen
haar :
13.Salamanders : modern 3 (vr 18.30 u)
B/fluwelen korte academique + geel accent
haar : haar strak achteruit , lage asymmetrische vlecht (links)

14.Apen : hip hop 3 (ma 18 u)
B/bruin fluwelen bloesje en shortje + bruine staart en beenwarmers
afgeven : zwarte sportschoenen + hoge bruine kousen onder knie
haar :

