DANSERS VOORSTELLING B

LAATSTE INFOBRIEF
EN
WAARVOOR MOET JE ZELF ZORGEN?

Tijdens de generale repetitie:
• ALLE DANSERS komen toe in swingkledij (rode of zwarte T-shirt of top + zwarte dansbroek). De generale
repetitie dansen we in deze kledij dus zorg dat je in orde bent (zet overal je naam in). Breng ook je
dansschoenen, attributen en een flesje water mee.

Tijdens de voorstellingen zelf:
• ALLE DANSERS komen toe in swingkledij (zie hierboven).
• IEDEREEN zorgt voor BASIS HAARSPULLEN in een neutrale kleur (zwart, bruin of beige): 5-tal haar
elastiekjes, voldoende schuivertjes, borstel, haarlak. Extra voor alle ballerina’s: donut-dot + voldoende
bochtspelden.
• BALLERINA’S komen toe met hun haar in een strakke ballet dot.
• IEDEREEN zorgt voor de juiste zwarte dansschoenen, sommige groepen hebben witte slofjes nodig zoals in
het overzicht vermeld. Ballerina’s zorgen voor propere, roze, stoffen balletslofjes met splitzool en een propere
roze panty met voet, zonder haakjes of gaten. Onze ballerino’s zorgen voor zwarte balletslofjes.
• Alle dansers tem 12 jaar dragen effen wit ondergoed, alle dansers vanaf 12 jaar dragen huidskleurig ondergoed
(jongens dragen wit ondergoed).
• Dansers zorgen zelf voor een lunchpakketje, een tussendoortje zonder chocolade en voldoende water. In de
kleedkamers is enkel het gebruik van water toegelaten.
• Tussen voorstelling B1 en B2 is er mogelijkheid om in de foyer een hotdog te kopen bij ons ouderteam.
• Neem iets mee om je tijdens de voorstelling rustig bezig te houden (strip, kleurboek, spelletje,…). Gsm,
smartphone, tablet e.a. laat je thuis. Swing is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal. Ook juwelen
(horloges, oorbellen, halskettingen en pearcings) laat je uit en thuis.
• De dansers brengen 2 identieke voorstellingen. Zij blijven gedurende een volledige voorstelling telkens onder
begeleiding in de coulissen.
Tussen de beide voorstellingen komen zij naar de ouders/familie in de foyer en is er geen begeleiding
voorzien. Zij mogen echter het Cultureel Centrum niet verlaten. 6-7j jazz worden afgehaald aan het onthaal,
alle andere dansers komen naar de hal via de kant toiletten.
• Dansers die meerdere dagen dansen en tussen beide voorstellingen wat studietijd nodig hebben kunnen een
stille ruimte gebruiken.
• De voorstelling wordt gefilmd en gefotografeerd door een professionele firma. De film wordt u later gratis ter
beschikking gesteld. Het is dan ook verboden om tijdens de voorstellingen te fotograferen of te filmen om deze
opnames niet te beïnvloeden en om de wet op de privacy te respecteren.

Voorstelling B

De generale repetitie voor dansers van voorstelling B gaat door op vrijdag 31 mei 2019 van 13.30u tot 16.00u in
het Cultureel Centrum te Aartselaar. Iedereen is hierop verplicht en tijdig aanwezig. Enkel helpende ouders blijven
in de zaal.
Dagplanning 1 juni 2019:

aankomst in de grote zaal te Aartselaar om 13.30u
helpende ouders blijven in de zaal
start 1e optreden om 15u
voorstelling met pauze eindigt omstreeks 17u
dansers worden afgehaald en blijven in en om het Cultureel Centrum
omstreeks 18u worden de dansers omgeroepen en terug verwacht in de kleedkamers
start 2e optreden om 19u
voorstelling met pauze eindigt omstreeks 21u

Behalve je lunchpakketje en water zorg je nog zelf voor onderstaande spullen.
Alle dansers tem 12 jaar dragen effen wit ondergoed, alle dansers vanaf 12 jaar dragen huidskleurig ondergoed
(jongens dragen wit ondergoed).
Heb je vragen over naturel makeup of andere benodigheden, ga dan te rade bij je docent.
Funky Jazz 6-7j (WO 14u)

Haarspullen

Funky Jazz 8-9j (VR 18u30)

Haarspullen, zwarte dansschoenen - jongens: zelf zwarte dansbroek, zwarte
dansschoenen
Haarspullen, zwart sporttop enkel voor rol ‘gewone’ bij kranten, naturel makeup

Hedendaags 2 (MA 18u)
Hip Hop 15+ (DI 20u)
Hip Hop/Street 10-11 j (DI 18u)

Haarspullen, zwarte dansschoenen (of sommige witte, te bespreken met docent),
witte enkelsokjes
Haarspullen, zwarte dansschoenen, (enkel Tibe eigen zwarte dansbroek)

Klassiek 1 (ZA 9u)

Haarspullen ballet, roze balletslofjes + roze panty met voet

Klassiek 3 & 4 (DI 17u30)

Haarspullen ballet - meisjes roze balletslofjes roze, roze panty met voet - Joppe
balletslofjes wit
Haarspullen ballet, roze balletslofjes, huidskleurig topje of bh, naturel makeup Felix balletslofjes zwart
Haarspullen ballet, pointes, roze panty met voet, huidkleurig ondergoed, naturel
makeup + rode lippenstift
Haarspullen, makeup naturel +rode lippen, pads, huidkleurig ondergoed, zwarte
short
Haarspullen, basis makeup, zwarte dansboots, witte sneakers zoals besproken
met docent, bh huidkleurig, zwart shortje - jongens: zwarte broeksriem

Klassiek 4 (ZA 9u)
Pointes A (ZA 12u)
S Compagnie (DO 19u30)
Streetdance 12+ (WO 18u30)

Deze brief staat boordevol belangrijke praktische informatie, bewaar hem goed! U kan alle brieven steeds vinden
op de website www.swingdans.be en in uw mailbox.
Verwittig ons tijdens het weekend van de voorstellingen bij ongeval of ziekte STEEDS zo snel mogelijk op
onderstaand gsm nummer. Iemand die niet opdaagt straft een hele groep en zeker zijn duo danspartner.
Heb je nog geen tickets, koop ze dan via swingiT.swingdans.be zodat je zeker een plaats hebt om te komen kijken.
Het Cultureel Centrum kan je vinden in de Dela Faillelaan 34 te Aartselaar en is ook gemakkelijk bereikbaar met
fiets en openbaar vervoer.
Blijf zeker niet met vragen zitten. Mail ons als er iets niet duidelijk is info@swingdans.be.

Jouw super enthousiaste swingteam
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