Beste ouders,
Het balletoptreden van 11-12 mei 2019 (afdeling Coppelia Evergem) in
CC De Stroming krijgt langzaam vorm.
Dit brengt ook enkele praktische afspraken en repetities met zich mee.
Gelieve deze goed na te lezen en de gegeven data in uw agenda te
noteren!
Alvast bedankt.
Dansante groeten,
Delfien Neirynck en team

Balletschool Toi, Moi et la Danse vzw

Algemene afspraken:
•

Al het gerief, kledij,.... in 1 Curver bak/ kind (naam op Curver bak + naam leerkracht
+ les + afdeling)

•

Kinderen worden door onze medewerkers gekleed en geschminkt.

•

Ouders mogen NIET in de kleedkamers/wachtruimte. Ze zetten hun kind(eren) aan
de deur af en komen hen daar ophalen. Gezien de grote groep is het onmogelijk
iedereen toe te laten.

•

ROEPEN is niet toegelaten in de kleedkamers. STILTE is een zalige deugd en biedt
respect voor alle dansers die zich willen concentreren op hun “performance”.
Sereniteit siert een danser, ook na de voorstelling!

•

Graag nog een spelletje, strip, kleurboek,… om de kinderen stil te houden tijdens de
dansvrije momenten.

•

Geen juwelen, nagellak,….

•

Niet vergeten: jullie enthousiasme en dansplezier ☺
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Haarinstructies

Het haar MOET in orde zijn op de vermelde data en zal gecontroleerd worden.
 BALLET/JAZZ:
o Lang haar: balletdot
o Kort haar: vaststeken met schuivertjes + haarlak
o Jongens: haar goed gekamd.
o Per kind: 1 bus haarlak meebrengen (met naam gelabeld)
 HIPHOP:
o haartooi wordt nog afgesproken in de lessen
o Per kind: 1 bus haarlak meebrengen (met naam gelabeld)

Haarpin

Haarschuiver

Bij ons aan te kopen voor:
•
•
•
•
•

Schuivers: 3 euro
Pinnen: 3 euro
Haarnetje: 1 euro (voor 2)
Donut: 3,5 euro
Volledig pakketje TMD met speciaal zakje is ook aan te
kopen: 9 euro

Kan via info@balletschooltmd.be besteld worden of aangekocht worden op de repetities
Perfecte haardot:

•

Haar naar achter gekamd in een paardenstaart (rekker in haarkleur), opdraaien en
vastmaken met de juiste spelden (haarpinnen en GEEN schuivers) + doorzichtig haarnetje
+ eventueel balletdonut + met schuivertjes de overige haarsprietjes vaststeken.

•

CHECK ONZE FACEBOOK-PAGINA VOOR FILMPJES ‘HOE MAAK IK EEN BALLETDOT?’
o Lang dik haar zonder donut
o Lang fijn haar met donut
o Kort haar met donut
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Kledij + eten/drinken
•

Eten/drinken:
o Eten en drinken voorzien indien nodig (zie repetitie-schema)
o GEEN frisdrank en eten met chocolade of confituur (bescherming kledij)
o Voldoende water ☺

•

Kledij:
•

Kledij en balletschoenen/sneakers met naam gelabeld.

•

DIEP UITGESNEDEN WITTE OF VLEESKLEURIGE ONDERBROEKEN

•

GEMAKKELIJKE KLEDIJ met rits vooraan of BADJAS (geen kledij over hoofd! =>
schmink)

•

ZWARTE LANGE LEGGING + SNEAKERS AAN BIJ IEDERE REPETITIE EN SHOW
(nodig voor finale-dans!)

•

Eventueel nodig: lange balletkousen (zal nog meegedeeld worden welke groepen)
OPGELET: Deze worden via Toi, Moi et la Danse aangekocht (want verschillende
kleuren balletkousen is niet mooi op podium)!

Op de repetities kunnen ook de benodigdheden voor haar en dergelijke (lange kousen van
de school,…) aangekocht worden.
U kan goedkope Curver boxen vinden in de Action of in een andere winkel!
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Schema repetities voorstelling Evergem mei 2019

1. Repetities Paasvakantie: woensdag 10/04/2019
•

Liefst aanwezig op deze repetitie!

•

Locatie: Dansstudio’s MUDA Evergem (hoofdgebouw)

•

Aangekleed toekomen voor een normale ballet/hiphop-les

•

Meenemen: balletschoenen (ballet en jazz) en/of propere sneakers (hiphop)

•

Eten en drank meenemen: zie algemene afspraken

•

Haar: zie algemene afspraken

•

Curverbak: zie algemene afspraken

13u45-15u15

Pré-ballet jaar 1 Juf Laura (vrij + za)

14u45-16u15

Pré-ballet jaar 2 Juf Laura (vrij + za)

15u45-17u15

Primary en pré-jazz Juf Laura (woe + za)

16u45-18u15

Graad 1 en Jazz 1 Juf Delfien en Juf Laura

17u45-19u15

Graad 2/3 en Jazz 2/3 Juf Delfien en Juf Tine

18u45-20u15

Graad 4/5/6 en Jazz 4/5/6 Juf Laurence en Juf Anna

19u45-21u30

Graad AB/BC en Jazz AB/BC Juf Tine, Juf Marie en Juf Anna en
Juf Laurence

17u45-19u15

HH2 en HH3 Meester Miel

18u45-20u15

HH1 Meester Miel

GEEN REPETITIE IN DE 2DE WEEK VAN DE PAASVAKANTIE!
VERGEET NIET THUIS ZELFSTANDIG TE OEFENEN ☺
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2. Verdere repetities voor de voorstelling:
•
•

Kledij voor een normale balletles
Haar in orde voor een normale balletles

Week 22/04/2019 tem 27/04/2019
Week 29/04/2019 tem 04/05/2019
Week 06/05/2019 tem 12/05/2019

Normale lessen
Normale lessen
GEEN NORMALE LESSEN AFDELING EVERGEM EN GENT:
enkel repetities! Zie schema hieronder!

3. Extra repetitie zondag 5/05/2019
•

Liefst aanwezig op deze repetitie! (Dit is belangrijk voor het goede verloop van
onze show)

•

Locatie: Dansstudio’s MUDA Evergem (hoofdgebouw)

•

Aangekleed toekomen voor een normale ballet/hiphop-les

•

Meenemen: balletschoenen (ballet en jazz) en/of propere sneakers (hiphop)

•

Eten en drank meenemen: zie algemene afspraken

•

Haar: zie algemene afspraken

•

Curverbak: zie algemene afspraken

9u00-10u30

Pré-ballet jaar 1 Juf Laura (vrij + za)

10u00-11u30

Pré-ballet jaar 2 Juf Laura (vrij + za)

11u00-12u30

Primary en pré-jazz Juf Laura (woe + za)

12u00-13u30

Graad 1 en Jazz 1 Juf Delfien en Juf Laura

13u00-14u30

Graad 2/3 en Jazz 2/3 Juf Delfien en Juf Tine

14u00-15u30

HH1 Meester Miel

15u00-16u30

HH2 en HH3 Meester Miel

16u00-17u30

Graad 4/5/6 en Jazz 4/5/6 Juf Laurence en Juf Anna

17u00-19u00

Graad AB/BC en Jazz AB/BC Juf Tine, Juf Marie en Juf Anna en
Juf Laurence
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4. Podiumrepetitie CC De Stroming + foto’s : woensdag 8/05/2019
•

Verplichte aanwezigheid op deze repetitie! (Dit is belangrijk voor het goede
verloop van onze show)

•

Locatie: CC De Stroming Evergem

•

Aangekleed toekomen met lange zwarte legging + sneakers en GEMAKKELIJKE
KLEDIJ met rits vooraan of BADJAS (geen kledij over hoofd! => schmink)

•

Meenemen:
o balletschoenen (ballet en jazz)
o juiste onderbroeken reeds aan
o eventueel lange balletkousen mee (voor bepaalde groepen)

•

Eten en drank meenemen: zie algemene afspraken

•

Haar: zie algemene afspraken

•

Curverbak: zie algemene afspraken

13u00-15u30

Pré-ballet jaar 1 Juf Laura (vrij + za)

13u30-16u00

Pré-ballet jaar 2 Juf Laura (vrij + za)

15u00-17u30

Primary en pré-jazz Juf Laura (woe + za)

15u30-18u00

Graad 1 en Jazz 1 Juf Delfien en Juf Laura

17u00-19u30

Graad 2/3 en Jazz 2/3 Juf Delfien en Juf Tine

17u30-20u15

Graad 4/5/6 en Jazz 4/5/6 Juf Laurence en Juf Anna

19u00-21u45

Graad AB/BC en Jazz AB/BC Juf Tine, Juf Marie en Juf Anna en
Juf Laurence

OPGELET: OP DEZE REPETITIES WORDEN DE FOTO’S GENOMEN.
=> GELIEVE DUS GOED IN ORDE TE ZIJN!
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5. Podiumrepetitie CC De Stroming + foto’s : donderdag 9/05/2019
•

Verplichte aanwezigheid op deze repetitie! (Dit is belangrijk voor het goede
verloop van onze show)

•

Locatie: CC De Stroming Evergem

•

Aangekleed toekomen met lange zwarte legging + sneakers en GEMAKKELIJKE
KLEDIJ met rits vooraan of BADJAS (geen kledij over hoofd! => schmink)

•

Meenemen:
o propere sneakers (hiphop)
o juiste onderbroeken reeds aan

•

Eten en drank meenemen: zie algemene afspraken

•

Haar: zie afgesproken haartooi

•

Curverbak: zie algemene afspraken

17u00-19u30

HH 1, HH2 en HH3 Meester Miel

18u15-20u00

Hoofdrollen

20u00-22u00

Modern jazz C Juf Kirby Gent

OPGELET: OP DEZE REPETITIES WORDEN DE FOTO’S GENOMEN.
=> GELIEVE DUS GOED IN ORDE TE ZIJN!
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6. DOORLOOP CC De Stroming : vrijdag 10/05/2019
•

Verplichte aanwezigheid op deze repetitie! (Dit is belangrijk voor het goede
verloop van onze show)
OPGELET: Doorloop-repetitie is enkel voor de leerlingen van G1/J1. Leerlingen uit
de kleuterklas en 1ste leerjaar moeten hier niet aanwezig zijn.

•

Locatie: CC De Stroming Evergem

•

Aangekleed toekomen met lange zwarte legging + sneakers en GEMAKKELIJKE
KLEDIJ met rits vooraan of BADJAS (geen kledij over hoofd! => schmink)

•

Meenemen:
o balletschoenen (ballet en jazz)
o juiste onderbroeken reeds aan
o eventueel lange balletkousen mee (voor bepaalde groepen)

•

Eten en drank meenemen: zie algemene afspraken

•

Haar: zie algemene afspraken

•

Curverbak: zie algemene afspraken

17u00-19u30
17u00-20u15
20u00-22u00
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Graad 1 en Jazz 1 Juf Delfien en Juf Laura
Graad 2/3 en Jazz 2/3 Juf Delfien en Juf Tine
Graad 4/5/6 en Jazz 4/5/6 Juf Laurence en Juf Anna
HH 1, HH2 en HH3 Meester Miel
Graad AB/BC en Jazz AB/BC Juf Tine, Juf Marie en Juf Anna en
Juf Laurence
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7. Generale repetitie CC De Stroming : Zaterdag 11/05/2019
+ SHOW 1 zaterdag 11/05/2019 om 19u00
•

Verplichte aanwezigheid op deze repetitie! (Dit is belangrijk voor het goede
verloop van onze show)
OPGELET: Generale-repetitie is enkel voor de leerlingen van G1/J1. Leerlingen uit
de kleuterklas en 1ste leerjaar moeten hier niet aanwezig zijn, maar zullen later op
deze dag nog een geplaatst worden op podium.

•

Locatie: CC De Stroming Evergem

•

Aangekleed toekomen met lange zwarte legging + sneakers en GEMAKKELIJKE
KLEDIJ met rits vooraan of BADJAS (geen kledij over hoofd! => schmink)

•

Meenemen:
o balletschoenen (ballet en jazz)
o juiste onderbroeken reeds aan
o eventueel lange balletkousen mee (voor bepaalde groepen)

•

Eten en drank meenemen: zie algemene afspraken + boterhammen als
avondmaal!

•

Haar: zie algemene afspraken

•

Curverbak: zie algemene afspraken

13u00-einde show

16u45-einde show

17u00-einde show
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Graad 1 en Jazz 1 Juf Delfien en Juf Laura
Graad 2/3 en Jazz 2/3 Juf Delfien en Juf Tine
Graad 4/5/6 en Jazz 4/5/6 Juf Laurence en Juf Anna
Graad AB en Jazz AB Juf Tine en Juf Anna
HH 1, HH2 en HH3 Meester Miel
=> om +-17u00 plannen we in om met deze leerlingen
samen ons boterhammetjes op te eten zodat we genoeg
energie hebben voor de show ☺
Pré-ballet jaar 1 Juf Laura (vrij + za)
Pré-ballet jaar 2 Juf Laura (vrij + za)
Primary en pré-jazz Juf Laura (woe + za)
=> om +-18u15 plannen we in om met deze leerlingen
samen ons boterhammetjes op te eten zodat we genoeg
energie hebben voor de show ☺
Graad BC en Jazz BC Juf Marie en Juf Anna en Juf Laurence
Jazz C Gent Juf Kirby
=> leerlingen eten zelfstandig tussendoor!
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8. SHOW 2 CC De Stroming: zondag 12/05/2019 om 15u00
•

Locatie: CC De Stroming Evergem

•

Aangekleed toekomen met lange zwarte legging + sneakers en GEMAKKELIJKE
KLEDIJ met rits vooraan of BADJAS (geen kledij over hoofd! => schmink)

•

Meenemen:
o balletschoenen (ballet en jazz)
o juiste onderbroeken reeds aan
o eventueel lange balletkousen mee (voor bepaalde groepen)

•

Eten en drank meenemen: zie algemene afspraken

•

Haar: zie algemene afspraken

•

Curverbak: zie algemene afspraken

12u30-einde show

Graad 1 en Jazz 1 Juf Delfien en Juf Laura
Graad 2/3 en Jazz 2/3 Juf Delfien en Juf Tine
Graad 4/5/6 en Jazz 4/5/6 Juf Laurence en Juf Anna
Graad AB en Jazz AB Juf Tine en Juf Anna
HH 1, HH2 en HH3 Meester Miel

12u30-einde show

Pré-ballet jaar 1 Juf Laura (vrij + za)
Pré-ballet jaar 2 Juf Laura (vrij + za)
Primary en pré-jazz Juf Laura (woe + za)

13u30-einde show

Graad BC en Jazz BC Juf Marie en Juf Anna en Juf Laurence
Jazz C Gent Juf Kirby

TOI, TOI, TOI aan alle dansers!

info@balletschooltmd.be

0499/13.20.89

www.balletschooltmd.be

9. Laatste lesweken bij Toi, Moi et la Danse

Week 13/05/2019 tem 19/05/2019

Weekje rust!

Week 20/05/2019 tem 26/05/2019

Normale lessen

Week 27/05/2019 tem 02/06/2019

Enkel lessen op dinsdag en woensdag.
GEEN lessen op woensdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag (Hemelvaart-weekend)

Week 03/06/2019 tem 09/06/2019

Normale lessen

Week 14/06/2019 tem 16/06/2019

Laatste lesweek van het TMD-dansjaar!

17/06/2019 tem 01/09/2019
09/09/2019

10.

Vakantie! (met enkele danskampen en intensieve
stages: aanbod op onze website)
Start nieuw Dansjaar! Iedereen welkom!

Hulp bij repetities en shows

Uiteraard kan een show enkel in goede banen verlopen als er veel hulp is voor en achter
de schermen. Wie zich kandidaat wil stellen om te helpen bij de voorbereidingen,
opbouw/afspraak, naaien, schmink, kostuums, haartooi, begeleiding van de kinderen,…. :
AARZEL NIET OM EEN MAILTJE TE STUREN! Zonder jullie hulp kunnen wij dit niet
waarmaken! Bedankt alvast!

Bedankt voor jullie medewerking! We kijken ernaar uit!
Kaarten zullen via mail te bestellen zijn ongeveer 1,5 maand voor de voorstelling!
Indien u nog vragen heeft, contacteer mij gerust!
Dansante groeten,
Delfien Neirynck en team

Balletschool Toi, Moi et la Danse vzw
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