Hallo allemaal,
Alle voorbereidingen voor “move out – move in – move on” zijn in volle gang en een drukke maar leuke tijd komt ons tegemoet.
Tot en met 1 april 2017 gaan alle lessen normaal door (tabel 1) en worden de laatste pasjes aangeleerd en ingeoefend . Sommige groepen dansen op aangepaste uren (tabel
2) omdat zij nauw samenwerken met een andere groep. Op sommige zondagen is er een extra repetitie voorzien (tabel 4) zodat we alle groepen kunnen aanleren om vlot
van plaats te wisselen en we kunnen oefenen om met z’n 350-en snel ons persoonlijk plekje op het podium terug te vinden tijdens de einddans . In de eerste week van de
paasvakantie gaan er geen gewone lessen door.
Kijk goed na in tabel 3 in welk deel je danst zodat je op het juiste moment naar de repetities kan komen. Let steeds goed op, zodat je weet WAAR de repetitie doorgaat: in
HDA (Het DansAteljee) of in de AED studio’s (AED – Fabrieksstraat 38 - Lint). In tabel 4 vind je deze repetitie-uren. Ga deze tabellen met een fluostift te lijf en duid goed aan
wanneer en waar je verwacht wordt (Iedereen= alle groepen! ) Er is geen publiek toegelaten tijdens de repetities. We vragen de ouders vriendelijk om op de zondagen
buiten het HDA (want binnen zijn we al met erg veel) en in AED aan poort F, te wachten. Tabel 5 geeft je een overzicht van de planning op de showdagen.
In de tweede week van de paasvakantie van zondag 9 t/m zondag 16 april moet elke groep bijna dagelijks komen repeteren/optreden voor verschillende dansen. Deze
planning volgt later. Gelieve de volledige tweede week vrij te houden, zowel overdag als ’s avonds.
Graag hadden we met jullie enkele belangrijke afspraken overlopen zodat we zonder problemen een geweldige show kunnen presenteren:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zoals te lezen was in Jippiejee 50, en bij inschrijving voor de show werd afgesproken, verwachten we elke deelnemer op alle repetities en uiteraard op alle
voorstellingen. Elke repetitie heeft een apart doel (einddans, plaatsen, op-en-afgaan, …) waardoor ze stuk voor stuk onmisbaar zijn. We oefenen op de zondagen
andere dansen dan in de lessen!
We verwachten je netjes op tijd, maar vragen ook begrip moest er door omstandigheden eens een repetitie wat uitlopen. Normaal gezien kunnen we ons prima aan
deze planning houden, maar af en toe loopt er natuurlijk al wel eens iets mis.
Tussen de verschillende voorstellingen kunnen de dansers NIET naar huis. Iedereen blijft in de AED-studio’s. Breng dus steeds twee lunchpakketten mee want van
dansen krijg je grote honger (vele dansers eten meer dan normaal…, steek het voor de kleintjes ook in 2 brooddozen aub), maar laat snoepjes, chocolade, frisdranken,
smosjes, koffiekoeken met vulling/chocolade en andere vlekkenmakers alstublieft thuis om de kostuums proper te houden.
Zet overal duidelijk je naam in, dan vinden wij jou terug als je iets verloren bent!
Verwittig bij ziekte steeds HDA telefonisch en breng een dokterbewijs binnen! Voor ziekte tijdens de paasvakantie/shows: bel Leen!
Mails worden deze week niet gelezen!
In de week na de shows van 17 t/m 25 april gaan er GEEN lessen door.
Check je DansAteljee-kalender (op de website) voor het verloop van de lessen tot het einde van het schooljaar.
Alle informatie, lesroosters en afspraken kan je ook altijd terugvinden op onze website: www.hetdansateljee.be
Een lijstje van wat je allemaal nodig hebt voor de show volgt nog. Zorg dat je in orde bent!
We hebben getracht de repetities zo kindvriendelijk mogelijk te houden en willen de nieuwe ouders graag geruststellen, dat zowel de repetities als de showdagen
zeker aangename momenten zijn voor de dansers, al lijken ze op het eerste zicht erg lang. Als je danst gaat de tijd snel voorbij .
Belangrijke telefoonnummers: secretariaat 03/4573609, DansStudio: 0474/424031 , Leen: 0476/216637, Chris (te bereiken tijdens de shows): 0476/224289

TABEL 1 : Dit lesrooster geldt voor ALLE woe-vrij-za behalve IN de krokus-en paasvakantie en gaan door
in Het DansAteljee
Dag Uur
Zaal 1
Zaal 2
Zaal 3

Woe

Vrij

Zat

13.45 - 14.45
14.45 - 15.45
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.15 - 19.15
19.15 - 20.15
20.15 - 21.15
21.30 - 22.30

Inimini Funk- Leen/Eline
F. Cadets tot 16u – Leen
Green jazz - Leen
Blue Jazz - Leen
White Jazz – Leen
Jazz Explorers – Leen
Funky Company–Niels
Funky Moms - Leen

Trainingsmoment Miguel
Trainingsmoment Miguel
15.45-17u Ballet Saphir- Francis
16.45-18u BalletdePerles-Francis
17.45u Ballet Explorers – Francis
Purple Jazz – Jeremy
Black Jazz – Jeremy
-

Ballet - AMWD 3- Miguel
Ballet –AMWD 2- Miguel
Ballet - AMWD 1- Miguel
Ballet - AMWD 4- Miguel
Ballet - AMWD 5- Miguel
-

17.00 - 18.00
18.00 - 19.15
19.15 - 20.15
20.15 - 21.15
21.15 - 22.15

Jazz ULTD – Leen
Funky Gang - Leen
Funky Crew - Leen
HH Addicts- Alex./Eva
Street Funk -Alexandra

Funky Fans – Alexandra
Funky Generation – Alexandra
Funky Teens – Corentine
Modern Touch – Michiel
Modern Fusion - Michiel

Ballet - AMWD 3-Miguel
Ballet d’argent-Miguel
Ballet - AMWD 4-Miguel
Ballet - AMWD 5-Miguel
-

09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.15 - 12.15
12.15 - 13.15
13.30 - 14.30
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00

First Funk – Leen
Funky Kids - Leen
Junior Funk – Leen
Funky Friends – Leen
Funky Spirit-Corentine
HH Masters- Cor./Eva
Funky Boys- Niels

Mini Funk – Louise/Katrien
HHFreaks tot 11.30-Matt./Eva
11.45 Hiphop Squad-Matthias
Hiphop Squad – Matthias
Hiphop Force tot15u-Matthias
Hiphop Heroes – Matthias
Funky Brothers - Matthias

Small Funk - Noemie
Little Funk - Louise
Happy 3 - Eline/Louise
Happy 2 - Eline/Louise
B.Pointes tot15u-Francis
HHSwaggers-Marthe/Niels
-

Doen mee met show
Gewijzigd lesuur

Doen NIET mee met show en behouden het gewone
lesrooster tot aan de paasvakantie. Er zijn voor hen
geen lessen van 3 t/m 23 april (=paasvakantie+week
erna) Enkel voor deze groepen is het kijkmoment de
laatste week voor de paasvakantie.

TABEL 2 : WIJZIGINGEN in normale het lesrooster !
De balletgroepen van Miguel hebben een aangepast
repetitieschema (zie mail 14 feb/fb)

Geen lessen in eerste week paasvakantie: 3 t/m 8 april.
Geen kijkmomenten voor de show-groepen
GEEN LESSEN van 17-22 april = rustweek na de shows.
Van 3 – 7 mei 2017 : Opendansdagen: proeflessen en
audities - gewijzigd lesrooster voor jazz en hiphopgroepen
meer info volgt

1u15min!

Ballet
meester
Francis

Vanaf nu trainen Gang, Generation, Ballet
d’Argent en Cadets een kwartier langer per
week. (Enkel noodzakelijk voor wie meedoet
aan de show
Ballet Saphir en Perles repeteren 15 minuten
langer, Ballet Explorers komt 15 minuten
vroeger. Ballet Pointes mag mee oefenen
met Ballet Explorers (pointes meebrengen).

Aan de ouders van FIRST FUNK en SMALL FUNK
(1e leerjaar- FUNK):
We delen de groepen vanaf na de krokusvakantie herin:
FIRST FUNK = alle dansers die deelnemen aan de show –
repeteren met juf Leen – omkleden in oranje kleedkamer

Dansers die niet deelnemen aan de
show worden uiteraard niet
verwacht op de extra repetities. In
de gewone lessen zijn zij wel steeds
welkom.

Ziek/blessure ? Indien mogelijk les bijwonen van aan de
zijkant, zo heb je toch al 50% van de info mee. Anders
verwittigen en doktersbewijs binnenbrengen én in de week
erna bijbenen met een andere danser, dit kan voor of na je
les achteraan in de gang van het DA.

SMALL FUNK = alle dansers die niet deelnemen aan de
show – dansen met juf Noemie – omkleden in gele
kleedkamer – kijkmoment op 1 april 2017
Na de show dansen we weer terug allemaal samen.

TABEL 3 : groepen per showdeel + lesgever
Deel 1
Deel 2
1. Junior Funk - Leen
18. HH Masters +Heroes +Swaggers
2. Funky Company – Niels
19. Funky Crew - Leen
3. Modern Fusion - Michiel
20. Funky Kids - Leen
4. Green jazz - Leen
21. Jazz ULTD – Leen
5. Street Funk – Alexandra
22. Funky Moms – Leen
6. Balletgroepen van Francis
23. Modern Touch - Michiel
7. Funky Teens - Corentine
24. Funky Boys + Brothers- Niels/Matthias
8. Funky Gang -Leen
25. Hiphop Addicts – Alexandra/Eva
9. Jazz Explorers - Leen
26. Mini Funk – Katrien/Louise
10. Funky Generation - Alexandra
27. Purple Jazz - Jeremy
11. Funky Cadets - Leen
28. Hiphop Freaks - Matthias
12. Black Jazz - Jeremy
29. Balletgroepen van Miguel
13. Funky Fans -Alexandra
30. Jazz Explorers - Leen
14. First Funk - Leen
31. Funky Spirit-Corentine
15. Blue Jazz - Leen
32. Hiphop Squad - Matthias
16. Hiphop Force - Matthias
33. White Jazz - Leen
17. Funky Friends - Leen
34. Einddans 1 – iedereen
35. Einddans 2 - iedereen

Beste dansers, beste ouders
Spijtig genoeg moeten wij dit jaar vaststellen dat een percentage van onze dansers zich niet aan onze afspraken houdt. (zie jippiejee 50) . De vele afwezigheden
zorgen voor een grote achterstand op ons strak schema. Opnieuw uitleggen, nieuwe plaatsen geven, er kruipt veel meer tijd in dan u denkt en al lijkt de show nog ver
weg. Één uurtje repeteren per week is erg weinig wanneer je daarin ook kostuums moet passen, choreo’s moet uitleggen en plaatsen moet inoefenen.

Voor ons is het over 4 lesuren al de grote show!
We hopen dat u begrijpt dat alle lesgevers hart en ziel in deze show steken om er voor de dansers en het publiek een onvergetelijke voorstelling van te maken en dat
discipline, respect en inzet hiervoor erg belangrijke elementen zijn!
Zoals afgesproken rekenen wij erop dat alle dansers elke les en repetitie aanwezig zijn. Er staat wel elke les iets anders op het programma.
We hebben twee zondagrepetities minder dan normaal, dus verwachten dan ook iedereen op deze dagen!
Enthousiast als altijd en boordevol goede ideeën, intenties en energie, hopen wij samen met jullie er een bangelijk feest van te maken!
Jullie MOVING lesgevers.

Tabel 4 : repetitieschema voor de zondagen in maart + MIDDELSTE WEEKEND PAASVAKANTIE (in Het DansAteljee!)
Zondag 12 MAART - HDA
EINDDANSREPETITIE

Zondag 19 MAART – HDA
ALGEMENE REPETITIE + einddans
+ kostuumcheck
9.15 – 12.30
Deel 1

9.15 – 12.30

Deel 2

Er is geen plaats om om te kleden, kom in
uniform en breng enkel je dansschoenen
mee. + DOOS*

13.30 – 15.00

13.30-15.00

13-14u
14-15u

15.00 – 17.30

Finale-repetitie
Iedereen: Deel 1 + 2
aanwezig
Deel 1

9.15 – 12.30

15-16u
16-17u
17-18u
18-19u

IEDEREEN

Balletgroepen Francis
HH Addicts +
Blue of White Jazz
Spirit + White Jazz
HH Masters + Heroes +
Swaggers
Company + Modern Touch
Modern Fusion

EINDDANSREPETITIE
Iedereen: Deel 1 + 2
aanwezig
Deel 2

Zondag 26 MAART – HDA
ALGEMENE REPETITIE + finale

15.00-17.30

Er is spijtig genoeg geen ruimte vrij om te blijven eten tijdens de middagpauze. Graag
afspreken met elkaar om thuis te gaan lunchen.
Kom zoveel mogelijk met de fiets want er is
onvoldoende parkeerplaats voor iedereen.
Respecteer de verkeersregels en denk aan
onze buren. Bedankt!

Zondag 2 APRIL
GEEN REPETITIE

Zondag 9 APRIL - DA
DOORLOOP
9.15 – 15.00

Iedereen aanwezig

Breng zo weinig mogelijk mee naar de
algemene repetities, we zijn in HDA erg
beperkt in plaats. Doe thuis je danskleding al
aan. Simpel lunchpakketje meebrengen en
enkel water als drankje. Bedankt!

DOOS* : we testen op zondag 12 maart iets leuks.
Kan iedere danser een bruine kartonnen doos meebrengen waar zijn romp net in kan:
Knip vierkanten uit de doos voor het hoofd en de armen en hou de onderkant helemaal open:

TABEL 5 : shows in AED-studio’s
Zaterdag 15/4 – AED - shows om 15u en 19u
12.00
Deel 1: groepen 1 t/m 6 aanwezig + hun dansmama’s en -zussen
12.30
Deel 1: groepen 7 t/m 13 aanwezig + hun dansmama’s en -zussen
13.00
Deel 1+2: groepen 14 t/m 23 aanwezig + hun dansmama’s en -zussen
13.30
Iedereen aanwezig
15.00
Start shows - einde voorzien tegen 21.30u (dansers klaar tegen 22u)

Zondag 16/4 - in AED - shows om 13u en 17u
10.00
Deel 1: groepen 1 t/m 6 aanwezig + hun dansmama’s en -zussen
10.30
Deel 1: groepen 7 t/m 13 aanwezig + hun dansmama’s en -zussen
11.00
Deel 1+2: groepen 14 t/m 23 aanwezig + hun dansmama’s en -zussen
11.30
Iedereen aanwezig
13.00
Start shows - einde voorzien tegen 19.30 (dansers klaar tegen 20u)

