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Beste ouders, 

Beste dansers,  

 

 

Over enkele weken is het zo ver, dan vindt het 2-jaarlijkse dansoptreden plaats. Om alles vlot te laten 

verlopen willen wij jullie graag informeren over enkele belangrijke punten. 

              
1. Vrijwilligers gezocht & Vergadering vrijwilligers 

 

Woensdag 11 september om 21u30 in de Charleroyhoeve (zaal 4) 

 

Wij zijn op zoek naar vrijwillige mama’s en papa’s die ons en de kinderen willen meehelpen.  

 

Vanaf het moment dat de kinderen binnenkomen worden zij opgewacht door iemand van de 

vrijwilligers tot het moment dat jullie de kinderen komen ophalen. Er gaat geen enkele danser weg 

zonder ouder. De kindjes zitten in de zithoek, worden geschminkt, hun haar wordt gedaan, zij 

worden geholpen in en uit hun kleren (door mama’s), zij kijken naar tekenfilmpjes, spelen 

spelletjes, mogen kleuren…. 

 

Sterke papa’s hebben we graag achter de schermen voor het decor en de belichting. 

 

Wil je ons komen helpen? Stuur een mailtje naar secretariaat@gymnasport.be, laat ook even 

weten of je erbij kan zijn op de vergadering of niet. 

 

2.  Ticketverkoop 

 

 Woensdag 05/09/2018: enkel voor het inwisselen van de vouchers 

Locatie: Charleroyhoeve – Lierbaan 16 1850 Grimbergen  

Uur: 19u30-20u30 

 Dinsdag 11/09/2018: verkoop resterende tickets 

Locatie: Charleroyhoeve – Lierbaan 16 1850 Grimbergen  

Uur: 19u30-20u30 

 

3. Belangrijke data 

 

 Zaterdag 22/09/2018 : 14u00-17u00 doorloop van alle dansen @ Sint Alexius voor iedereen 

(verplicht) 

 Woensdag 26 september 2018 : Generale repetitie @ CC Strombeek (verplicht) 

 Vrijdag 28- zondag 30 september: Dansoptreden @ CC Strombeek (verplicht) 

 GEEN LES in de week na het optreden (01/10-07/10), rust voor iedereen! 

 

We starten aan de laatste repetities en werken nu 300% om jullie van een spetterend optreden te 

laten genieten. Hiervoor verwachten we 100% aanwezigheid van alle dansers tijdens alle lessen. 

Dit is in het belang van de volledige groep dansers.  
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4. Het dansoptreden 

 

Wij beseffen dat het een zwaar weekend wordt voor de kleinsten onder ons, maar de ervaring leert 

ons dat zij dit fantastisch vinden en dit wonderwel goed doorstaan. Het is 3 dagen alles geven en 

daarna hebben tijd om uit te rusten. Het weekend na het optreden is er geen les. 

 

a. Wat wel/niet meenemen & tips 
 

TIPS: 

 Kinderen goed in de watten leggen, goed aankleden zodat niemand ziek wordt, want een zieke 

tijdens het optreden zou enorm spijtig zijn 

 Steek de kleinsten voor het optreden nog eens in hun bed zodat ze nog wat extra rust krijgen 

 Gezonde voeding & veel water zijn cruciaal in de komende weken 

 Zorg dat de kinderen op voorhand al iets gegeten hebben! 

 Alle haren zijn uit de ogen voor ELKE repetitie, ook kort haar! De haren van de dansers worden 

op het optreden door het NeoLuna-team gedaan. Het haar hoeft NIET gewassen te worden vóór 

een optreden anders is het moeilijker om er iets mee te doen. 

 

Niet meenemen: 

 

 Geen chips/chocolade/snoep of andere voeding die plakt of vlekken maakt op kleren/grond. 

 Geen frisdrank meegeven tenzij een drinkbus met water. Water wordt ook voorzien door ons. 

 Geen juwelen meenemen. Alle oorbellen moeten uitgedaan worden. Wij zijn niet 

verantwoordelijk voor diefstal of verloren juwelen 

 Geen geld meenemen. Kinderen mogen niets in de cafetaria gaan kopen. 

 

Wel meenemen: 

 

Iedereen:  

 

 Grote schoendoos met NAAM (en evt foto) om alles weg te kunnen steken 

 Zwarte haarrekkers: min 2 

 Klikspelden in haarkleur: min 6 (zie foto) 

 Eigen haarborstel & kam 

 Comfortabele kledij aandoen als je naar het cultuureel centrum komt; legging & NeoLuna top 

(met naam in) 
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Groepen die extra kleding moeten meenemen: 

 

 Ministars A: wit onderbroek, jeansshortje, neoluna top en legging, mandje 

 Ministars B: wit onderbroek en zwarte enkelkousen, jeansshortje, neoluna top en legging,  

                    mandje 

Ministars C: wit onderbroek, roos initiatiepakje, jeansshortje, neoluna top en legging,                     

                    mandje 

 Planeetjes: wit onderbroek, jeansshortje, neoluna top en legging, mandje 

 Sterretjes: wit onderbroek, neoluna top en legging 

 Maantjes: wit onderbroek, zwarte enkelkousen en vleeskleurige bh. Wit topje met 

     spaghettibandjes, neoluna top en legging 

 

 

 Zonnetjes: vleeskleurige bh en onderbroek, neoluna top en legging 

 Nova’s: vleeskleurige bh en onderbroek, zwarte hielkousjes, jeanshemdje, neoluna top en     

            legging               

 Volwassenen: peignoir en krulspelden, neoluna top, zwarte legging, schuivertjes, 

vleeskleurige bh en onderbroek 

 Hiphop A: jeansshortje, zwarte lange sokken, zwarte schoenen, mandje 

 Hiphop B: (meisjes: jeansshort, witte t-shirt korte mouwen, witte bandana, zwarte 

sportschoenen, zwarte kousen) – (jongens:jeansshort, witte t-shirt korte mouwen, witte  

sportschoenen, witte kousen) 

 Hiphop C: jeansschort, effen gekleurde topjes/marcellekes voor de jongens – hippe 

kleurtjes, funky schoenen (vb gekleurde allstars), zwarte kousen 

 Show I: wit onderbroek, witte hielsokken, neoluna top en legging, techniekpak 

 Show II: wit onderbroek, neoluna top en legging, techniekpak 

 Show III: jeansshortje, witte en zwarte hielsokken, wit onderbroek, neoluna top en 

legging, techniekpak 

 Show IV: vleeskleurig onderbroek en bh, jeansshortje, zwarte hielsokken, neoluna top en 

legging, techniekpak 

 Show V: vleeskleurig onderbroek en bh, 3 veiligheidsspelden, uniformrokje, haarstrikje, 

zwarte top met een woord op, witte sokken, neoluna top en legging, techniekpak 

 Show VI: vleeskleurig onderbroek en bh, oude mekes-outfit, zwarte broek hoge taille, 

zwarte bh, zwarte hielsokjes, iets met streepjes, wit marcelleke (dat beschilderd mag 

worden) 

 Show VII: vleeskleurig onderbroek en bh, zwarte broek hoge taille, zwarte bh, valse 

wimpers ,zwarte hielsokjes, iets met fleurige streepjes, neoluna top en legging, 

techniekpak 
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b. Planning dansoptreden & generale repetitie 
 

 

Boven = vergaderzaal boven de bib 

Beneden = zithoek 

Uren generale repetitie woensdag 26/09/2018 

 

Een generale repetitie wordt beschouwd als een echt optreden, alle kinderen worden 

geschminkt, haren worden gedaan en ze dansen in de kleren van het dansoptreden! De 

generale reptetitie start om 15u45 stipt! 

 

13u00 

 Boven: planeetjes, show II 

 Beneden: maantjes, Show III, Show VII, volwassenen 

Wie kan van de groten, reeds op dit uur 

 

14u00 

 Boven: show I, milkyways, hiphop A 

 Beneden: nova’s, show V en VI, zonnetjes 

 

14u45 

 Boven: Ministars A, B en C  

 Beneden: hiphop B en C, show IV, sterretjes 

 

NAAR HUIS om: 

19u00: ministars, milkyways, planeetjes, sterretjes, maantjes, show I, II, volwassenen,  

 hiphop A en B 

19u15: show III 

19u30: show IV en zonnetjes 

20u00: nova’s en hiphop C, show V 

20u30:, show VI 

21u00:  show VII 

 
Uren optreden vrijdag 28/09/2018 – 19u30 

 

16u00 

 Boven: planeetjes, show II 

 Beneden: maantjes, Show III, Show VII 

 Wie kan van de groten, reeds op dit uur 

 

17u00 

 Boven: show I, milkyways, hiphop A 

 Beneden: nova’s, show V en VI, zonnetjes 
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18u00 

 Boven: Ministars A, B en C  

 Beneden: hiphop B en C, show IV, sterretjes 

 

Het einde van de voorstelling wordt voorzien om +/- 22u30 

 
Uren optreden zaterdag 29/09/2018 – 14u & 19u 

 

Op zaterdag zijn er 2 dansoptredens, tussen de optredens kunnen de kinderen niet naar huis 

gaan! 

 

11u00 

 Boven: planeetjes, show II 

 Beneden: maantjes, Show III, Show VII, volwassenen 

 Wie kan van de groten, reeds op dit uur 

 

12u00 

 Boven: show I, milkyways, hiphop A 

 Beneden: nova’s, show V en VI, zonnetjes 

 

13u00 

 Boven: Ministars A, B en C  

 Beneden: hiphop B en C, show IV, sterretjes 

 

Het einde van de avondvoorstelling wordt voorzien om +/- 22u00. 

 

 
Uren optreden zondag 30/09/2018 – 14u 

 

11u00 

 Boven: planeetjes, show II 

 Beneden: maantjes, Show III, Show VII, volwassenen 

 Wie kan van de groten, reeds op dit uur 

 

12u00 

 Boven: show I, milkyways, hiphop A 

 Beneden: nova’s, show V en VI, zonnetjes 

 

13u00 

 Boven: Ministars A, B en C  

 Beneden: hiphop B en C, show IV, sterretjes 
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Het einde van de voorstelling wordt voorzien om +/- 17u00 
 

 

Als er nog vragen of bemerkingen zijn, aarzel niet ons aan te spreken, te bellen of mailen! 

De mailadressen GSM nummers van de lesgevers vind je steeds terug op de kalenders (die je 

onder “mijn Gymnasport” op de website kan terugvinden. 
 

Nogmaals: Wie niet meedoet aan de aangegeven belangrijke repetities en/of het 

optreden omdat er een verjaardagsfeestje, weekendje of dergelijke is tussengekomen, 

wordt geschrapt van de ledenlijst. Enkel afwezigheid bij overmacht is een geldig excuus om 

niet deel te nemen aan het optreden! Dit kan streng lijken maar voor ons is elke danser enorm 

belangrijk en bovendien is het ook een hele reorganisatie als iemand wegvalt.  

 

Als je te laat bent of je moet vroeger weg, gelieve dan de lesgeefster te verwittigen. 

 
 

Wij kijken er vol enthousiasme naar uit! 

Bestuur en lesgevers 

 
 

 

 

PS Al de helpende handen, lesgevers en bestuur aanwezig op het optreden en ernaast zijn 

vrijwilligers. Iedereen werkt hard voor jullie kinderen, voor de sport, voor hun welzijn, voor de 

passie. Gelieve dan ook iedereen met het nodige respect te behandelen, ook al worden uw 

zenuwen soms op de proef gesteld. 

 

 


