Beste Swingers en ouders,
Papier Dansé komt langzaamaan dichterbij. De choreografieën staan op punt, het is nu oefenen tot elk detail goed
zit, zodat we zelfverzekerd op het podium kunnen staan. Onze kostuums rollen volop vanonder de naaimachines
en de verf van het decor is aan het drogen. Er ontbreekt nog 1 ding: helpende handen tijdens de voorstellingen.
Daarover meer in deze brief.

Kaartverkoop
De kaartverkoop voor de voorstelling start op vrijdag 1 maart om 18 uur,
uitsluitend via swingit.swingdans.be
U logt vanaf 1 maart met uw account in op swingit.swingdans.be en ziet de knop “koop tickets”. Heeft u geen account?
Geen probleem, de procedure om tickets te kopen met een gastaccount vindt u vanaf die dag op de website.
Kaarten kosten €12. Opgelet: enkel kinderen tem 3 jaar kunnen op de schoot zitten! Voor kinderen ouder dan 3
jaar moet u dus een ticket kopen.
Bestellen en betalen doe je onmiddellijk online. Je kan je tickets printen of per pdf mailen naar jezelf. Tickets
worden niet geruild of terugbetaald.

Helpers gezocht!
Kleedkamers
Tijdens de voorstelling zitten de dansers per groep in de kleedkamers. Ze wachten daar op hùn dansmoment.
Intussen kleden ze zich om, brengen haar en make-up in orde en gaan op het juiste moment naar het podium.
Jullie hulp is hierbij onmisbaar. Iemand die de groep begeleidt is er helemaal voor hen, bedaart de zenuwen, houdt
de timing in het oog, vangt de groep op na hun dans, helpt bij de kostuumwissel…
Per groep en per voostelling hebben we, afhankelijk van de leeftijd van de dansers, één of twee volwassenen
nodig die deze taak op zich nemen. Je kan jezelf opgeven als helper of al zelf een hulpmaatje zoeken en meteen
beide namen doorgeven. De dans van je groep kan je zien vanuit de coulissen, de andere dansen zie je niet. Je
staat natuurlijk wel middenin de dansers en het hele dansgebeuren.
Wil je helpen in de kleedkamers? Stuur dan een mailtje naar info@swingdans.be met vermelding van de
voorstelling, het uur en de groep van voorkeur. We proberen in de mate van het mogelijke aan je wensen tegemoet
te komen. Ook 18-plussers zijn meer dan welkom om een groep te begeleiden!
Hulp zoeken we voor:
Generale A op woensdag 29/5 om 14 uur
Generale B op vrijdag 31/5 om 14 uur
Generale C op vrijdag 31/5 om 10 uur
Voorstelling A1 op donderdag 30/5 om 15 uur of voorstelling A2 om 19 uur
Voorstelling B1 op zaterdag 1/6 om 15 uur of voorstelling B2 om 19 uur
Voorstelling C1 op zondag 2/6 om 11 uur of voorstelling C2 om 15 uur
Tip: altijd handig als je een generale en een bijhorende voorstelling kiest
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Bar
Tijdens de pauze, en voor en na de voorstelling kan je gezellig iets drinken in de cafetaria. Ons ouderteam bemant
de toog en zorgt voor hot dogs, maar kan ook nog heel wat hulp gebruiken. Spreekt jou dat wel aan? Stuur dan
ook een mailtje aan info@swingdans.be met vermelding van het gewenste tijdstip.
Barhelpers zoeken we voor:
Voorstelling A1 op donderdag 30/5 om 15 uur of voorstelling A2 om 19 uur
Voorstelling B1 op zaterdag 1/6 om 15 uur of voorstelling B2 om 19 uur
Voorstelling C1 op zondag 2/6 om 11 uur of voorstelling C2 om 15 uur

Alle helpers krijgen voor de voorstelling nog extra informatie. Als helper ben je sowieso verzekerd tegen
ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. En het hoeft niet gezegd dat helpers onze eeuwige
dankbaarheid genieten. Zonder jullie is er geen voorstelling.

Decor
Voor ons decor zoeken we oude dikke boeken (encyclopediereeksen zijn ideaal) en kranten. Deze mogen tijdens
de lessen in de week van 1 april afgegeven worden in zaal Neerland. De boeken komen niet terug naar de
eigenaar.

Sponsoring
In je mailbox vond je een mail met een oproep tot sponsoring. Neem je deze zeker door? Misschien ben jijzelf een
ondernemer of ken je iemand die ons financieel wil steunen.

Heb je nog vragen: laat het ons dan zeker weten! Extra praktische info voor onze dansers volgt later.
Alvast bedankt om van onze voorstellingen mee een daverend succes te maken!
Tot in Aartselaar!

Swingteam
Katrien, Mireille, Sandrine, Lize
Dina, Maxim, Saskia, Julie

