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Beste ouders en dansers, 
 
ADE wenst iedereen een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar, dat al jullie dans-dromen 
mogen uitkomen! Één daarvan is alvast om samen in zaal te mogen blijven dansen en onze 
eindvoorstelling te mogen uitvoeren. 
 
Een dikke proficiat aan alle leerlingen van ADE (Alignment Dance Education) met hun 
prestaties op onze jaarlijkse opendeurdag. We zijn super trots op alle talenten in de school en 
zien een grote vooruitgang bij elke leerling. BLIJF ZO VERDER WERKEN!  
Met al je vragen over de lessen, de events of andere onderwerpen kan je terecht bij onze 
leerkrachten of neem een kijkje op onze website: www.ADEcompany.be. Je kan ons ook 
altijd volgen via Facebook of Instagram via de links onderaan op de website. Weet dat je in 
januari nog kan starten met supplementaire/technische lessen zodat je nog sneller vooruit 
kan gaan. Je kan ook privélessen inboeken bij onze leerkrachten om zo misschien wel deel te 
nemen aan enkele concours.  
 
In het bijzonder willen we Sophia, Julia, Jetro, Amelie en Malinda feliciteren met hun 
geweldige prestaties op het internationale concour van YAGP afgelopen november in Parijs. 
Proficiat!!! Vergeet je niet tijdig in te schrijven voor komende events Winter Classes/Het 
zwanenmeer/uitwisseling balletschool/kaas- en wijnavond/Workshop hedendaagse dans met 
Min hee Bervoets/etc. 
 
Graag willen wij nogmaals enkele belangrijke punten op een rijtje zetten: 
• We verwachten dat elke leerling in de gepaste kledij naar de les komt.  
• Uniform : Zwarte maillot (Klassiek en Modern) Verkrijgbaar bij onze shop 
• Roze collants (Klassiek) 
• Zwarte collants zonder voetgat (Modern) 
• Demi-pointes (Klassiek) 
• Eventueel een zwart rokje (Klassiek) 
• Zwart shortje/broek (Modern) 
• Haren opgestoken in een dotje (Klassiek)  
• Haren vast (Modern) 

LET OP: Tijdens de voorstellingen mag er geen ondergoed gedragen worden onder de maillot voor het 
klassiek gedeelte en voor het modern gedeelte wordt er huidkleurig ondergoed gedragen. Iedereen 
draagt huidkleurige stoffen flats, geen lederen flats!  

AANDACHTSPUNTEN : 

!"#$%&'%( )!%*' ')+*!(#,%



 2 

 
• Er wordt jaarlijks een examen afgenomen. Let op!  

(verdere info onderaan in deze brief terug te vinden).  
• Uitwisseling met Balletschool RAYMONDA. Op 15 Januari 2023 verwelkomt Balletschool 

Raymonda ons met een uitwisseling voor de dansers van ADE en YBA: een interactief 
lesmoment waarbij we dansers hun passie willen laten delen en samen brengen en 
waar we van elkaars professionele opleiding kunnen leren. Schrijf je snel in via onze 
website. Vanaf niveau 3 !!! 

• Je vindt alle info over onze GALA voorstelling COULEUR onderaan in deze brief. Tickets 
voor de ADE voorstelling te verkrijgen vanaf 27 maart  2023 via de leerkrachten of via 
www.ADEcompany.be. 

• ADE TRAININGSPAKKEN! Deze zijn erg handig om naar de dansschool te komen, 
tijdens voorstellingen, wedstrijden,… De trainingspakken worden bedrukt met het logo 
van de school en zijn van het merk  Jaco. Ze zijn zowel in kinder- als volwassen maten te 
verkrijgen. Stuur een e-mail met je bestelling door naar info@ADEcompany.be of vul 
het bestelformulier in via de leerkracht. 

• Niveau 2-6: Je bent verplicht een ziektebriefje in te leveren indien je afwezig bent. Je 
mag 3 keer onwettig afwezig zijn per les voor persoonlijke redenen en je bent verplicht 
om 3/4de  workshops te volgen. Indien dit niet wordt nageleefd kan er besloten worden 
geen deelname aan de voorstelling te hebben of examen etc.  

• Vergeet je niet in te schrijven voor het zwanenmeer 12/01/2023.  
  €12,5 per ticket enkel leden. Mailen naar info@ADEcompany.be. 
• LEES GOED DEZE BRIEF EN CHECK AL ONZE EVENTS ONLINE!!!  

INSCHRIJVEN: www.ADEcompany.be 
• Geniet van jullie vakantie!!! ☺  
En vergeet niet je lichaam te onderhouden met wat dans ☺  
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Januari 2023 
Zon 1 – Zon 8 à  Kerstvakantie 
Don 12 à   Voorstelling, Het zwanenmeer in theater aan het vrijthof.  

12,5 euro. Enkel voor leerlingen van ADE. Inschrijven via 
info@ADEcompany.be  

Zon 15 à Uitwisseling met Balletschool RAYMONDA ‘de cassinastraat 4 
8540 Deerlijk’. (8u30  vertrekken met carpool, 17u30 terug 
thuis) 10€ per leerling (Niveau 3,4,5 en 6) 

Zon 22 à   Extra Doorloop 1 ADEducation (Niveau 2,3,4,5 en 6)  
van 10u00  tot 15u00  

Zat 28 à    Kaas en wijn avond met toonmoment bij ADE (20 euro)  
 
 
 
 
Februari 2023 
Vrij 3 à   Voorstelling HUMAN MINDS ADEcompany  

Casino Houthalen helchteren (https://casino.houthalen-helchteren.be/) 
Zon 12 à  Workshop: Hedendaagse dans met Min Hee Bervoets 
Don16-20 à TANZOLYMP concour Berlijn (enkel geselecteerde leerlingen) 
Maa 20 – Zon 26 à  Krokusvakantie 
 
 
 
 
Maart 2023 
Zon 5 à Workshop: Acrobatie voor dansers met Morgan Duquesne 
Vrij 10 à Voorstelling HUMAN MINDS ADEcompany  

CC Leopoldsburg (www.ccleopoldsburg.be) 
Zon 12 à   Extra Doorloop 2 ADEducation (Niveau 2,3,4,5 en 6)  

van 10u00  tot 15u00  
Zat 18 à  PRIX DES HIVERNALES concour Luik (enkel geselecteerde 

leerlingen) 
Vrij 31 à “BACH” INTRODANS voorstelling, theater aan het vrijthof met 

een inkijkmoment. 12,5 euro. Enkel voor leerlingen van ADE. 
Inschrijven via info@ADEcompany.be  
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April 2023 
Zon 2 à    Workshop: Performanceskills met Yvette van der Slik 
Maa 3 – Zon 16  à  Paasvakantie  
Zon, Maa en Din  9 – 10 – 11 à VOORPROGRAMMA LAVA BURNING BRIDGES  

Paasstage niveau 4/5/6 (3 dagen) 
• Dag indeling Niveau 4/5/6 

12u00 – 13u30: Klassieke les 
13u30 – 14u30: Pauze 
14u30 – 16u00: Choreoles 
16u00 – 16u30: Pauze 
16u30 – 18u00: Choreoles 
Op 21 april mogen familie en vrienden komen kijken in 
het kumulus theater 

     Boek tijdig je ticket!   140€ voor de complete paasstage 
Woe, Don en Vrij 12 – 13 – 14 à Paasstage niveau 2/3/4 (3 dagen) 

• Dag indeling Niveau 2/3/4 
10u00 – 11u30: Klassieke les 
11u30 – 12u30: Pauze 
12u30 – 14u00: Activiteit 
14u00 – 14u30: Pauze 
14u30 – 16u00: Choreoles 
Op 14 april mogen familie en vrienden komen kijken in 
de Choreoles.    100€ voor de complete paasstage 

Vrij 21 à    Lava Burning Bridges/voorprogramma en voorstelling  
 16u generale repitie/voorstelling  
Zon 23 à Workshop: Ritme en tapdans met Raquel Tijsterman 
Zon 30 à   Examendag ADEducation 
    Niveau 2: 10u30 tot 11u30 
    Niveau 3: 12u00 tot 13u00 
    Niveau 4: 14u00 tot 15u00 
    Niveau 5: 15u30 tot 16u30 
    Niveau 6: 17u00 tot 18u00 
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Mei 2023  
Zon 14 à   Extra Doorloop 3 ADEducation (Niveau 2,3,4,5 en 6)  

van 10u00  tot 15u00  
Zon 21 à   Niveau 1 Toonmoment en openbaar examen 11u – 12u  
Maa 22 – Vrij 26 à  Lesvrije week Niveau 1 
Maa 22 – Vrij 26 à  Cc Lanaken (opbouw + repetitie) 

Maa: 22 
• Niveau 2 van 16u00 tot 17u30 (modern) 
• Niveau 3 van 17u30 tot 19u00 (modern) 
• Niveau 4 van 19u00 tot 20u30 (modern) 

Din: 23 
• Niveau 2 van 16u00 tot 17u30 (klassiek) 
• Niveau 3 van 17u30 tot 19u00 (klassiek) 
• Niveau 4 van 19u00 tot 20u30 (klassiek) 

Woe: 24 
• Niveau 5 van 14u00 tot 15u30 (klassiek) 
• Niveau 5 van 16u00 tot 17u30 (modern) 
• Alle leerlingen van 18u00 tot 20u (ouvertures) 

Don: 25 
• Niveau 3⁄4 van 17u tot 18u30 
• Niveau 6 van 18u30u tot 20u (klassiek) 
• Niveau 6 van 20u30 tot 22u (modern) 

Vrij: 26 
• 16u00 Alle leerlingen opwarmen 
• 17u00 Make up 
• 18u00 – 21u Generale repetitie in kostuum 

Zat 27 à   Cc Lanaken ADEducation: GALA 2023 
• 11u00 : vrij podium (schema invullen) 
• 16u30 : alle leerlingen opwarmen 
• 18u00 : Make up 
• 19u30 : Deuren openen 
• 20u00 : Begin voorstelling CC Lanaken 

Zon 28 à   Cc Lanaken ADEducation: GALA 2023 
• 11u30 : alle leerlingen opwarmen 
• 13u00 : Make up 
• 14u30 : Deuren openen 
• 15u00 : Begin voorstelling 

Maa 29 – Woe 31 à  Lesvrije week Niveau 2,3,4,5 en 6  
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Juni 2023 
Don 1 – Zon 4 à  Lesvrije week Niveau 2,3,4,5 en 6  
Maa 5 – Vrij 23 à  Selfmade weken 
Zon 18 à - Schrijf je alvast in voor volgend dansseizoen. 

- Je kan je ook alvast inschrijven voor de summerclasses. 
- Laatste dag pizza en pasta bestellen. 
- Evaluatie/oudercontact (Een week op voorhand wordt het schema 
van de evaluatie/het oudercontact opgehangen. Gelieve asap in te schrijven 
en een tijdstip te reserveren) 

Zat 24 à Brunch van 10u00 tot 15u00 (Je kan/mag altijd langer blijven) + 
NIEUW OUDERBRUNCH van 13u tot 15u met toonmoment 
selfmade ADE leerlingen (10 euro pp max 2 personen per 
leerling) + Pizza en Pasta afhaaldag van 15u tot 16u30 

 
 
Juli 2023      
1– 31  à   Vakantie!  
 
 
Augustus 2023 
Week 1)  Maa 31 Juli – Vrij 4  à  Summer classes (ADE team) Schrijf je tijdig in! 10€ per les  
    11u – 12u30 klassiek niveau 2/3/4/ 13u - 14u30 klassiek niveau 4/5/6 
Week 2)  Maa 7 – Vrij 11  à  Summer classes (ADE team) Schrijf je tijdig in! 10€ per les  
    11u – 12u30 klassiek niveau 2/3/4/ 13u - 14u30 klassiek niveau 4/5/6 
Week 3)  Maa 14 – Vrij 18  à Summer classes (ADE team) Schrijf je tijdig in! 10€ per les  
    11u – 12u30 klassiek niveau 2/3/4/ 13u - 14u30 klassiek niveau 4/5/6 
 

Elke woensdag worden de klassieke lessen vervangen door moderne lessen 
 
    Warm up pakket van 5 lessen : ipv 50 euro = 45 euro  
    Warm up pakket van 10 lessen : ipv 100 euro = 85 euro 
    Warm up pakket van 15 lessen : ipv 150 euro = 125 euro 
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WORD VRIEND VAN ADE!  
Om de droom van onze jonge talenten werkelijkheid te laten worden, is de steun van 

donateurs onmisbaar. Met een donatie aan onze dansopleiding ADE (Alignment Dance 
Education) draagt u niet alleen financieel bij. Uw vertrouwen in en uw betrokkenheid bij ADE 

zijn minstens zo belangrijk.  
WIL JE GRAAG VRIEND WORDEN VAN ADE VUL DAN BIJGEVOEGDE BRIEF IN EN 
BRENG DEZE TERUG MEE NAAR DE LES OF MAIL DEZE BRIEF INGEVULD TERUG 

 

WORD PARTNER VAN ADE!  
Als Partner van ADE investeert u mee in de opleiding en in de ontwikkeling van jonge, talentvolle 

dansers. ADE wil financieel toegankelijk zijn voor iedere talentvolle danser,  
dus ook voor die talenten uit kansarme gezinnen.  

Het sponsorbedrag is volledig fiscaal aftrekbaar in uw vennootschap.  
Als dank voor uw steun, doen wij graag iets voor u terug!   

 
VOORBEELD 

SPONSORPAKKET SMARAGD, 250 EURO: 
Met dit bedrag maakt u het mogelijk om 1 x per jaar een Open Deur Dag te organiseren voor 

nieuw, jong talent.  
U ontvangt gedurende 1 dansseizoen: 

+ 2 VIP-kaarten (t.w.v. 80 euro) voor de GALA voorstelling 2022/2023 
+ Onthaal met een glaasje bubbels, hapje eten & rondleiding back stage + Vermelding van uw 

naam/logo op onze website 
+ Onze nieuwsbrieven 

+ Uitnodiging voor een speciaal event voor alle sponsors (t.w.v. 40 euro) 
 

WE HEBBEN OOK EEN SPONSORPAKKET SAFFIER, ROBIJN EN DIAMANT WAARMEE JOUW BEDRIJF 
DANS EN JONGEREN KAN STEUNEN.  

MAIL ONS EN VRAAG VOOR MEER INFO.  
 

 


