
 

  
    

 
 

NIEUWSFLASH JANUARI 2018 
 

AFDELING HERSELT 
 
 

 

 
      GEEN LES:  

Het is geen les van 12/02 t/m 18/02: krokusvakantie. 
 

 

  LES IN ANDERE ZAAL OF LOCATIE:  

     Op zaterdag  27/01 + 3/02 + 24/02 + 10/03  gaan de lessen freestyle 1A + 3A + 4A door in Ter Veste. 
  
       
      DANSKAMPEN :  

        Ook dit jaar organiseren wij weer danskampen in Herselt, 1 week kleuters en 1 week lagere school (verdeeld in verschillende 
       niveaus). Wij hebben nog geen bevestiging gekregen van de sportdienst over de datum.  
   Van zodra wij deze hebben starten wij  met de reclame voor deze kampen, dus hou zeker onze facebookpagina in het oog.  
 
       VERKLEED KOMEN DANSEN:  

      Vanaf 5/02 mogen de dansers verkleed komen dansen ter gelegenheid van carnaval.  
 
        
  JAARLIJKS OPTREDEN:  
        Zoals eerder vermeld gaan onze dansshows door op 11 -12-13 mei  voor onze afdeling Herselt.  
      Er is 1 voorstelling om 11u en 1 voorstelling 17u. Op 9/05 is het ’s avonds de generale repetitie. 
      De kaartenverkoop start op 19/03 t/m 25/03. Wij zullen dan aanwezig zijn tijdens de lessen.  
      Eén kaart kost €7 en kinderen onder de 12j mogen gratis binnen, zij hebben geen kaart nodig. De betaling gebeurt cash, 
      er is geen bancontact aanwezig. Vanaf 2/04 kunnen er enkel nog kaarten besteld worden via onze website. 
      Onze dansshows gaan door in het sportcomplex ‘De Mixx’, Asbroek 1 in Herselt. Welke groep in welke show danst volgt  
      zo snel mogelijk. 
 
 
        FOTO’S:  
        Ook dit jaar worden er foto’s van de groepen genomen, op onze website bij ‘kalender’ kunnen jullie kijken wanneer welke groep  
      aan de beurt is (Let op deze kan lichtjes wijzigen als wij merken dat onze naaisters niet tijdig klaar geraken). Jullie zullen altijd een   
      paar dagen op voorhand een mailtje ontvangen met meer info voor de foto’s. Wij voorzien de meeste kledij, aan sommige  
      groepen vragen wij om de basiskledij te voorzien.  Maar dit staat dan vermeld in de mail.   
       
     

      DEELNEMEN AAN DANSSHOWS:  
        Wij gaan er van uit dat elke danser zal deelnemen aan beide dansshows.  
      Dansers die niet kunnen deelnemen wegens hun communie of vakantie, moeten dit voor 01/02 laten weten via mail.  
      Dan hoeven wij voor hen geen kledij voor te voorzien. 
 
          
     TEN VELDE: 
     Op 18-19-20 mei organiseert de cultuurdienst van Herselt het spektakel ‘Ten Velde’. Aan dit spektakel kan iedereen die  
      dit wenst deelnemen. Onze dansstudio heeft zich geëngageerd om hieraan mee te doen. Niemand minder dan Stefan        
     Perceval (het gevolg in Turnhout) gaat het stuk leiden. De eerste vergaderingen zijn reeds achter de rug, het is de bedoeling 
      dat er elke dag 1 voorstelling is, deze zal beginnen rond 20u – 20u30. Dit is het Pinksterweekend dus de dansers moeten 
      op maandag normaal gezien niet naar school. Om dit allemaal in het plaatje van onze eigen dansshows te laten passen,  
      hebben wij beslist om de repetities hiervoor als volgt te laten verlopen. De dansen zullen tijdens onze gewone lessen  
      aangeleerd worden, dus iedereen leert deze dansen. Het zou kunnen als het nodig is dat wij een paar repetities plannen in  
      de paasvakantie maar dit zal afhangen van hoe het allemaal verloopt. 
      De week tussen onze optredens en het spektakel plannen wij geen gewone lessen en gaan wij ons volledig concentreren 
      op dit spektakel. Dan wordt er geoefend met iedereen samen (acteurs, muzikanten,….) op het veld zelf.  
      Dit is dé kans om mee te werken aan een groot uniek cultuurspektakel. Omdat er kledij moet worden voorzien, 
      moeten wij natuurlijk op voorhand weten wie zal deelnemen. Alle dansers krijgen later deze week een invulstrookje mee, 
      iedereen die wenst deel te nemen aan dit spektakel geeft dit ingevuld terug af aan zijn of haar lesgever voor 3/02. 
      Wij hopen op een enorme deelname want niets is leuker dan samen aan een groot uitzonderlijk project te werken. 
       
       

            Groetjes, 
           Het Bougerteam                  
    

 


