Papier Dansé
Beste ouders en Swingers
Eindelijk is het zover!
Alle dansers popelen immers om meer info te krijgen over de geplande dansvoorstellingen. Deze brief bevat alvast
veel nuttige informatie. Je ontvangt de brief ook per mail en kan hem later terugvinden op de website.
De dansvoorstellingen gaan door in het Cultureel Centrum ’t Aambeeld te Aartselaar van 29 mei tem 2 juni 2019.
Het is voor de dansers een fantastische belevenis om op een groot podium mét kostuum, decor, schmink, belichting
en veel publiek te laten zien waaraan ze een heel jaar gewerkt hebben.
Elke dag brengen een aantal groepen 2 identieke optredens. Per dag dansen andere groepen zodat iedereen op het
podium ruim aan bod komt.
De dag waarop jouw Swinger deelneemt hangt af van de dag dat hij/zij les volgt. Swingers die meerdere keren per
week les volgen, dansen misschien in meerdere dansvoorstellingen.
De dansvoorstellingen worden aangeduid met een letter om verwarring te voorkomen.
Kijk even in onderstaand overzicht voor meer duidelijkheid:
Dansvoorstelling A
Generale repetitie woe 29/5 om 14u
2 optredens op donderdag 30/5
• optreden A 1: 15u
• optreden A 2: 19u
Groepen:

Dansvoorstelling B
Generale repetitie vrij 31/5 om 14u
2 optredens op zaterdag 1/6
• optreden B 1: 15u
• optreden B 2: 19u
Groepen:

Dansvoorstelling C
Generale repetitie vrij 31/5 om 10u
2 optredens op zondag 2/6
• optreden C 1: 11u
• optreden C 2: 15u
Groepen:

Funky Jazz 14+ (VR 19u30)
Funky Jazz 10-11j (WO 16u)
Hedendaags 3 (MA 19u)
Hip Hop 12-13-14 j (DI 19u)
Hip Hop/Street 7-8-9 j (DI 17u)
Junior-S-Compagnie (DO 18u)
Klassiek 1 & 2 (DI 16u30)
Klassiek 3 (ZA 11u)
Klassiek 6 (ZA 11u)
Kleuterdans (WO 13u)
Pointes B (ZA 12u)
Streetdance 15+ (WO 19u30)

Funky Jazz 6-7j (WO 14u)
Funky Jazz 8-9j (VR 18u30)
Hedendaags 2 (MA 18u)
Hip Hop 15+ (DI 20u)
Hip Hop/Street 10-11 j (DI 18u)
Klassiek 1 (ZA 9u)
Klassiek 3 & 4 (DI 17u30)
Klassiek 4 (ZA 9u)
Pointes A (ZA 12u)
S Compagnie (DO 19u30)
Streetdance 12+ (WO 18u30)

Funky Jazz 16+ (VR 20u30)
Funky Jazz 6-7j (VR 17u30)
Funky Jazz 8-9j (WO 15u)
Hedendaags 1 (MA 17u)
Hip Hop/Street adults (DI 21u)
Funky Jazz 12+ (WOE 17u)
Klassiek 2 (ZA 10u)
Klassiek 5 (ZA 10u)
Kleuterdans (VR 16u30)
Mini-Stars (DO 16:30)
Pointes (wie aanwezig is)

Als je Swinger volgens deze tabel op meerdere dagen een dansvoorstelling danst, kan je toch kiezen voor deelname
op slechts 1 dag, optreden 1 en 2 doet de danser altijd mee.
We geven je nu al de voorlopige dagindeling mee zodat je hier al rekening mee kan houden.
Dansvoorstelling A:
Woensdag 29 mei: generale repetitie van 14 tot 17u in het Cultureel Centrum te Aartselaar
Er is die dag geen gewone dansles.
Donderdag 30 mei: alle dansers van voorstelling A verzamelen om 13u in het Cultureel Centrum
optreden A 1: 15u
optreden A 2: 19u
Einde omstreeks 21u30.

Dansvoorstelling B:
Vrijdag 31 mei: generale repetitie van 14 tot 17u in het Cultureel Centrum te Aartselaar
Er is die dag geen gewone dansles.
Zaterdag 1 juni : alle dansers van voorstelling B verzamelen om 13u in het Cultureel Centrum
Optreden B 1 om 15u
Optreden B 2 om 19u
Einde omstreeks 21u30.
Dansvoorstelling C:
Vrijdag 31 mei: generale repetitie van 10 tot 13u in het Cultureel Centrum te Aartselaar
Er is die dag geen gewone dansles.
Zondag 2 juni: alle dansers van voorstelling C verzamelen om 9u30 in het Cultureel Centrum
Optreden C 1 om 11u
Optreden C 2 om 15u
Einde omstreeks 17u30.

Dit programma met 350 dansers en een massa vrijwilligers brengt een flinke organisatie met zich mee. Om praktische
redenen vragen wij om je Swinger uiterlijk tegen 30 november 2018 in te schrijven via SwingIT.swingdans.be en de
dansvoorstelling te kiezen waaraan hij/zij zal deelnemen. Deze inschrijving betekent jullie engagement en
aanwezigheid tijdens de voorbereidingen, de generale repetities en de voorstellingen.
Door inschrijving ga je akkoord met volgende voorwaarden:
•
Elke danser die deelneemt krijgt éénmalig een deelnameprijs van 10 euro op de rekening toegevoegd, ongeacht
het aantal deelnemende voorstellingen. Betaling uiterlijk 10/12/2018. Elke deelnemer krijg nadien gedurende 1
jaar toegang tot de link naar alle filmopnames van de dansvoorstellingen waarin hij/zij danste.
•
Je geeft toestemming voor deelname aan dansvoorstelling A, B of C.
•
Je schrijft telkens in voor een generale repetitie en een hele dansvoorstelling (= 2 optredens), inschrijven voor 1
enkel optreden is om choreografische redenen niet mogelijk.
•
Swingers engageren zich om mee te werken aan de voorbereidingen, de voorstelling en om alle lessen bij te
wonen.
•
Bij langdurige afwezigheid of ziekte verwittig je Swing telefonisch of per mail.
•
Je geeft toestemming voor het maken van film- en fotomateriaal tijdens de voorbereidingen en de voorstellingen
zelf. Dit materiaal kan als promotiemateriaal gebruikt worden.
Wij verzekeren je dat:
•
je tijdig op de hoogte wordt gebracht van alles wat met de voorstelling te maken heeft;
•
Swingers tijdens de uren in het CC steeds goed begeleid en geholpen worden;
•
je tijdens de voorstellingen op een andere locatie ook verzekerd bent;
•
Swingers vanaf het uur van verzamelen tot het einde van de voorstelling bij de groep blijven
(ook tijdens de pauze van de voorstelling), tenzij later anders aangekondigd;
•
er begin 2019 meer nieuws volgt over kledij, praktische afspraken, ticketverkoop, …

Ben je handig? Ben je niet bang van een naaimachine? Wil je de realisatie van een kostuum voor
je rekening nemen? (stof, materialen en uitleg worden je bezorgd) Ter voorbereiding van het
decor kunnen we ook handige helpers gebruiken. Stuur nu al een mailtje naar
katrien@swingdans.be. Ook hulp in de kleedkamers is onmisbaar, hiervoor komt later een aparte
oproep.
Wij zijn alvast super enthousiast om van ‘Papier Dansé’ weer een knappe voorstelling te maken. We hopen dat ook u
samen met uw Swinger de weken aftelt.

Kleurrijke groeten
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