
 

 

  
    

 
 

NIEUWSFLASH MAART 2019 
 

 
      

      GEEN LES:  
      Op 27/3: geen breakdance, deze lessen worden ingehaald om woensdag 17/4 op dezelfde uren en dezelfde locatie. 
       Van 8/4 t/m 22/4: paasvakantie. 
       Op 27/4: geen jumping fitness. 
       Op 1/5: feestdag. 
       Op 29/5: generale repetitie.  
       Van 30/5 t/m 2/6: dansshows. 
       Van 3/6 t/m 9/6: les vrije week. 
       Op 16/6 laatste dag les van dit dansjaar, daarna sluit de Mixx voor hun jaarlijks onderhoud. 
      
 
      LES IN ANDERE ZAAL OF LOCATIE:  

      De lessen van de kleine zaal in de Mixx gaan door in grote zaal van de Mixx. 
    
            
     JAARLIJKS OPTREDEN: 
      De kaartenverkoop start op 1/4 t/m 7/4 aan de spiegelzaal van de Mixx  op volgende uren: 
      Maandag 1/4: van 17u-20u 
      Dinsdag 2/4: van 17u-21u 
      Woensdag 3/4: van 13u-20u 
      Donderdag 4/4: van 17u-20u 
      Vrijdag 5/4: van 17u-21u 
      Zaterdag 6/4: van 9u-17u 
      Vanaf 15/4 kunnen de kaarten enkel nog besteld worden via onze website. Wees er snel bij want de kaarten zijn 
      beperkt. 
       
      

     VRIJWILLIGERS: 
     Om deze shows vlot te laten verlopen zijn wij op zoek naar mama’s, papa’s,… die op 29 + 30 + 31/5 + 1/6 + 2/6  tijdens 1  
      of meerdere shows willen komen helpen. Wij kunnen hulp gebruiken in de kleedkamers, zaal, inkom, toog… Als u een  
      helpende hand wil komen toesteken stuur dan een mailtje naar info@bouger.eu voor 5/5 aub. Dan kunnen wij een    
      schema maken. 
   
    SPONSORS: 
    Elk jaar proberen wij natuurlijk onze shows te verbeteren en een professionelere omkadering te bieden 
    aan ons publiek. Hiervoor zijn wij op zoek naar sponsors. Wij hebben verschillende sponsor-pakketten 
    opgesteld zodat u al vanaf een klein bedrag een groot verschil kunt maken. Indien u interesse heeft, of  
    u hiervoor de nodige contacten hebt, mag u ons steeds een mailtje sturen via info@bouger.eu. U kan  
    zich opgeven als sponsor t.e.m. 26 april 2019. 
      

 

 

 



 
      DANSKAMPEN: 
       Dit jaar organiseren wij een aantal danskampen,  inschrijven voor deze kampen kan nu via onze website (de andere                                     
        kampen zijn reeds volzet). 
 

     
 

      
 

       
 



 
 
Zoals de voorbije jaren organiseren wij ook danskampen i.s.m. de sportdienst van Herselt. Inschrijven kan  
Vanaf 2/5 enkel via de sportdienst  http://reserveren.demixx.be/   
 

                                                
 

 

 

                                                                                                           Groeten, 

                                                                                                           Het Bougerteam 

http://reserveren.demixx.be/

