Beste ouders en dansers,
UPDATE corona-maatregelen
(als de overheid weer niets anders gaat beslissen natuurlijk)
-13 jaar : voorlopig moeten we in de bubbels “indoor” van max 10 kindjes blijven werken
= groep A en groep B
week 16 (na paasverlof) groep A live, groep B zoom
week 17 groep A zoom, groep B live, enz….
-> sommige groepen werden opgesplitst andere konden dan weer wekelijks les volgen (zie vorige mail)
+13 jaar : staat tot 8 mei nog live on hold, dus enkel via zoom les !
(examenperiode wordt nog bekeken afhankelijk van de wijzigingen)
Grote wijziging die door overheid is goedgekeurd maar waar we nog geen ministerieel besluit hebben van
ontvangen:
vanaf 8 mei
• gaan de terrassen open (ook in Balance) : tafel (bubbel) van 4 personen met afstand van 1,5 meter per
tafel, bediening aan de tafel
• Balance heeft een “outdoor” danszaal = einde parking tot terras met vinyl tapijt en windschermen om
een beetje privacy te hebben.
-13 jaar : danst bij goed weer (geen regen) buiten in de volledige groep (max 25)
: danst bij regen binnen in (voorlopige bubbels van 10) -> zie week-regeling groep A en groep B
(zie hierboven bij -13 jaar) : u ontvangt dan ’s morgens een mail indien het buiten niet doorgaat
+13 jaar : danst bij goed weer (geen regen) buiten in de volledige groep (max 25)
: danst bij regen via zoom ; u ontvangt dan ’s morgens een mail indien het buiten niet doorgaat
KLEDING : draag warme kleding als het wat frisser is , voor ballet ook een jogging maar wel
balletschoenen als het kan (vlakke
ondergrond). Dus pas je kleding aan het weer aan. Wij hopen op veel zon!

vanaf 8 mei kunnen dansers ook proeflessen volgen voor andere disciplines : KLASSIEK BALLET , MODERNE
DANS , HIP HOP , URBAN , GIRLY (zie huidig programma )
-> Stuur een mailtje zodat we weten wie wanneer wil komen proberen voor een andere of extra
dansdiscipline. We dienen deze dansers ook te registreren volgens de maatregelen.
VERLOFDAGEN : gaan wij toch dansen !!!normaal gingen de danslessen niet door maar wij willen deze lessen
als extraatje geven
• zaterdag 1 mei : wel dansles
• hemelvaart donderdag 13 en vrijdag 14 mei
• pinksteren zaterdag 22 en zondag 23 en maandag 24 mei
HERINSCHRIJVINGEN DANS seizoen 2021 – 2022
Normaal beginnen onze herinschrijvingen voor volgend seizoen in mei maar wij gaan eerst de dansers de kans
geven om eventuele proeflesjes te doen.
Wij hebben iedere les dit seizoen gegeven naargelang de omstandigheden. Uiteraard kunnen zoomlessen niet
tippen aan live lessen in de danszaal maar wij vonden het super dat jullie er toch bij waren; en jullie hebben
toch veel bij geleerd.
Dit hadden wij ook niet allemaal verwacht dat het zo ging lopen. Het waren/zijn zware tijden voor iedereen
maar we hebben ons goed aangepast en dat was ook leuk aan jullie reacties te horen.
Het programma van volgend seizoen is “in de maak” maar we hebben jullie hulp nodig. Dit programma wordt
altijd samengesteld afhankelijk van de interesse van de dansers.
Hierover volgt nog meer info !
Onze dansers krijgen gans de maand juni voorrang in de groepen (zolang er plaats is natuurlijk), vanaf juli
kunnen ook nieuwe dansers inschrijven.
Half mei zal het nieuwe programma klaar zijn zodat jullie kunnen plannen.

BELANGRIJK herinschrijvingen : Document in te vullen voor 10/5/2021 aub! (dan kunnen we een
inschatting van de groepen) : https://forms.gle/NeNFHDUbYbSJa6856

ZOMERDANSSTAGES 2021
Eerder al kregen jullie een mail ivm de zomerdansstages.
Op vrijdag 23/4/2021 kregen we het goede nieuws dat deze ook zoals vorig jaar op een veilige manier kunnen
doorgaan.
Voor de dansstages werken wij met max 30 kindjes met veel begeleiding en voor de musical met 24 dansers.
De inschrijvingen zijn volop aan de gang en er zijn nog plaatsen , maar wacht niet te lang !
• stage 1 : di 3/08/2021 tem vr 6/08/2021 van 10-16 uur (1° tem 4° leerjaar): nog onder voorbehoud
indien er voldoende inschrijvingen zijn. Indien er niet voldoende inschrijvingen zijn organiseren wij een
kleuter dansstage voor 4 en 5 jarigen, maar hierover verneemt u nog meer vanaf 17/5
• stage 2 : di 10/8/2021 tem vr 13/08/2021 van 10-16 uur : nog plaatsen vrij (1°° tem 4° leerjaar)
• stage 3 : ma 16/8/2021 tem vrij 20/08/2021 van 10-17 uur : nog plaatsen vrij (vanaf 5° leerjaar tem
3° middelbaar)
DANSVOORSTELLING 2021-2022
Waar : ’t Schaliken Herentals
Wanneer: weekend na paasverlof 22/4 (vrij), 23/4 (zat) en 24/4 (zon)
Generale repetitie : woensdag 20/4 en donderdag do 21/4

Vragen? Wij horen het graag!
Met vriendelijke groeten,
Inge Luyten en team

