GENERALE REPETITIE BEWONDER/CHANGE

GENERALE REPETITIE woensdag 22 april 2020

(opgelet : dit is niet de volgorde van het optreden)
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GENERALE REPETITIE IN
’T SCHALIKEN

Prédans klassiek (zat.10.15 u)
Kleuters + klassiek 9(zat.9.30 u)
Klassiek 1 + klassiek 8(zat.11 u)
Klassiek 2+3(zat.12 u)
Hip hop 1(di.17 u)
Modern 1(vr.16.30 u)
Klassiek 4(zat. 13 u)
Hip hop 2(di 18 u)
Modern 2(vr 17.30 u)
Klassiek 5+6(za 14 u)
Hip hop 3(ma 17 u)
Modern 3(vr 18.30 u)
Modern 4 (wo 13.30 u)
Klassiek 7(wo 14.30 u)
Hip hop 4(do 17.30 u)
Breakdance(ma18u)
Modern 5(wo 15.30 u)
Klassiek 8(wo 16.30 u)
Modern 6(wo 17.30 u)
Urban(vr 19.30 u)
Klassiek 9(wo 19.30 u)
Hip hop 5(do 18.30 u)
Modern 7(wo 18.30 u)
Modern 8(zo 12 u)
Girly(vr 20.30 u)
Modern 9(wo 20.30 u)
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OPGELET : 2°week paasverlof : les op wo 15-do 16-vr 17- za 18-zo 19 april
Dansers hebben ook nog les 1° week na paasverlof ma 20-di 21 april.
WOENSDAG 22 april generale repetitie (zie plan), do 23 en vr 24 april: geen les

•
•
•

Podiumgewenning + plaatsbespreking + bespreking coulissen + 1x choreo
Dansers die in meerdere dansjes zitten maken kennis met hun kleedsters
zo weten ze wie voor hen zorgt, dat geeft een gerust gevoel.
ALLE dansers worden verwacht op de generale repetitie, de datum werd
reeds lang van tevoren gecommuniceerd

AFSPRAKEN:
•
•
•
•

•

Kom goed op tijd voor de generale repetitie, we werken met een zeer
strakke planning
Draag makkelijke kledij + aangepast schoeisel (balletpak hoeft niet)
Je mag een lunch of versnapering /drank meebrengen om deze op te eten
in de foyer. Eten in de theaterzaal is verboden
Tijdens de repetities vragen we stilte in de zaal uit respect voor de
dansers en lesgevers. Balance is enkel verantwoordelijk wat er op het
podium gebeurt. De theaterzaal is geen speeltuin. Wij hebben geen
controle wie er binnen/buiten gaat in de theaterzaal. Ouders of
begeleiders mogen in de zaal plaatsnemen om de repetities van hun
kind(eren) te volgen. Dus maak duidelijke afspraken met de danser.
Mochten er nog vragen zijn , er zijn verantwoordelijken aanwezig die u te
woord kunnen staan.
Zij dragen een zwart shirt van Balance met CREW/NEED HELP ?
VOOR EXTRA VRAGEN :
Bel Inge 014/714121 of mail info@balancehealthcenter.be

NIET VERGETEN!
DVD: Professionele opname op zondag + foto’s van fotoshoot
U kan deze nu al bestellen (17€). Zorg dat je dit tijdig doet!

PRAKTISCHE AFSPRAKEN VOORSTELLINGEN

•

VOORSTELLINGENBEWONDERZaterdag 25 en zondag 24 april
-CHECK IN VRIJWILLIGERS: 8.15uur
-CHECK IN DANSERS: 8.30uur
De check in-balie bevindt zich in de foyer(naam+groep opgeven).
Dansers worden daarna naar de juiste kleedkamer begeleidt. Ouders zijn NIET
toegelaten in de kleedkamers en nemen afscheid aan de check in. Enkel
vrijwilligers met badge mogen in de kleedruimtes komen.
WAT DOEN WE AAN ?
•
•
•
•

We verwachten de dansers met basis make-up en haartooi zoals in het
draaiboek vermeld.
Bij voorkeur dragen we een jogging met vestje met rits (alle kledij
voorzien van naam om alles makkelijk terug te vinden)
Schoenen die makkelijk aan/uit kunnen
GEEN nagellak, tattoos en juwelen (kleine oorbelletjes enkel als het niet
anders kan)

WAT BRENG IK MEE ?
•
•
•
•

•

Danstasje/rugzakje met naam erop
Drinken : enkel water
Tussendoortjes = droge koekjes of fruit gesneden en geschild (geen
chocolade of snoep)
Lunch :In tegenstelling tot de vorige jaren blijven de dansers tussen de 2
voorstellingen in de kleedkamer om samen te eten wegens tijdsgebrek.
Voorzie een lichte maaltijd die voor hen makkelijk te eten is.
De dansers krijgen van ons onbeperkt water en als tussendoortje hebben
we nicnac koekjes zodat ze niet teveel kunnen morsen.
Omwille van veiligheidsredenen zijn ouders tussen de 2 voorstellingen
NIET toegelaten in de kleedkamer. Enkel toegang voor vrijwilligers met
badge.
Haargerief : schuivertjes, elastiekje in de haarkleur, borstel, dotspelden,
haarnetje haarkleur (of zoals vermeld in draaiboek/zie ook website)

•
•
•

make up tasje : lipgloss/lipstick gebruiken we graag persoonlijk van de
danser om hygiënische reden + eventueel oogschaduw (zie blad make
up/website)+mascara
Lees of kleurboekjes (geen viltstiften) + gezelschapsspelletjes……
Geen waardevolle spullen meebrengen en schrijf ZEKER overal je naam in
DANSERS KLASSIEK BALLET: BALLETSCHOENEN wit of roze !!!

CHECK OUT : na voorstelling 2 (zat.14.30 u + zon. 14u30) rond 16.30 uur
Na de FINALE verlaat het publiek de zaal en worden de ouders per dansgroep
naar het podium geroepen, 1 ouder per kind komt daar de danser +
danstasje/rugzakje ophalen. Dit gebeurt met een vlot doorschuifsysteem zodat
wij een goede controle hebben om de veiligheid van elk kind te waarborgen.
Alle kleding die de dansers zelf moesten meebrengen wordt zondagnamiddag ook
terug in hun danstasje /rugzakjegestopt, wat aanwezig is op het podium bij
afhalen van uw kind. De kleding van Balance blijft eigendom van Balance.
___________________________________________________________________
VOORSTELLING CHANGE “ZAT. 19.30 UUR” en “ZON. 18.30 UUR
CHECK IN ZAT 25/04/2020
CHECK IN ZON 26/04/2020
= check in vrijwilligers 17u15uur
= check in vrijwilligers 16u45 u
= check in dansers 17u30uur
= check in dansers17u
WAT DOEN WE AAN? Zie afspraken Bewonder
WAT BRENG IK MEE ?
•
•
•
•
•

Haargerief : schuivertjes ,haarborstel, elastiekjes , haarnetje
Make up tasje : mascara, fond, blush, lipstick = persoonlijk, oogschaduw
Gsm/smartphone is toegelaten maar wij zijn niet verantwoordelijk voor
shade en/of verlies! Zet het geluid a.u.b. op stil.
Breng geen waardevolle spullen mee
DANSERS KLASSIEK BALLET: BALLETSCHOENEN/POINTES meebrengen !!

CHECK OUT: via foyer(zaterdag rond 21.30 uur en zondag rond 20.30 uur)
www.balancehealthcenter.be

- info@balancehealthcenter.be

014/714121

