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Beste ouders, 
Beste dansers,  
 
Even jullie aandacht voor de laatste info en richtlijnen voor de week van 14/11 ter voorbereiding van 
het optreden voor 19 & 20 november! 
De laatste voorbereidingen voor ons optreden zijn volop bezig en alles wordt in gereedheid gebracht om 
jullie een spetterende vertoning neer te zetten.  
 
Eerst en vooral … we beseffen dat het een zware week zal zijn voor iedereen, maar we zorgen ervoor 
dat iedereen goed opgevangen wordt door onze lesgevers en de helpende handen. Onze ervaring leert 
dat de dansers steeds een fantastisch gevoel overhouden aan een optreden weekend! De week na het 
optreden, plannen we een weekje dansrust in zodat iedereen ook wat kan bekomen. 
 
Welke zijn de deelnemende groepen?:  
Dans 1e leerjaar, Dans 2e leerjaar, Dans 3e leerjaar, Dans 4e leerjaar, 
Dans 5e en 6e leerjaar, Dans 12+, Show 3e en 4e leerjaar, Show 5e en 6e leerjaar,  
Show 1e en 2e middelbaar, Show 3e en 4e middelbaar, Modern 14+, Modern 16+,  
Hiphop 3e en 4e leerjaar, Hiphop 5e en 6e leerjaar, Hiphop 12+, D!versity & D!hard 
 
 
Aanwezigheid:  
We verwachten ELKE danser op alle geplande repetities de volgende weken in voorbereiding van het 
optreden. Enkel afwezigheid bij overmacht is een geldig excuus om niet deel te nemen aan de komende 
repetities en 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 op het laatste moment. 
Voor de nieuwe leden sinds september 2022, waarvoor er reeds afspraken gemaakt zijn met de lesgever 
dat zij niet zullen deelnemen aan het optreden, geldt dit uiteraard niet. 
 
Ben je te laat bent of je kan door overmacht (vb. ziekte, …) niet op een repetitie van het optreden of 
optreden geraken of tijdig aanwezig zijn, gelieve dan contact op te nemen met één van volgende 
nummers: 
 
Nele: 0484/22.96.33 
Leen: 0474/70.91.67 
Inge: 0479/37.14.80 
 
 
Repetities & Optreden Kinetrix ’Uniek’:  
Alle geplande lessen van de deelnemende groepen voor het optreden gaan door tot en met dinsdag 
15/11 op de gebruikelijke uren en de gebruikelijke danszaal.  
Voor de die NIET deelnemende groepen aan het optreden vervallen alle lessen op zaterdag 19/11 en 
zondag 20/11. 
 
Vanaf 16/11 volgt iedereen van de deelnemende groepen voor het optreden onderstaand 
repetitieschema: 
Alle repetities vanaf 16/11 gaan door op het podium in het CC Strombeek 
16 november 2022 – verplichte repetitie op het podium  
18 november 2022 – verplicht generale repetitie op het podium 
19 en 20 november – verplichte deelname aan de 3 optredens – CC Strombeek 
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Locatie CC = Cultureel Centrum Strombeek-Bever 
Boven = ingang vergaderzaal boven de bib (trap omhoog naast de bib) 
Beneden = ingang zithoek (in de tentoonstellingsruimte, thv ingang podium & de bar) 
 
 
Uren repetitie woensdag 16/11/2022 
AANWEZIG om: 
13u30 
Boven: Hiphop 3e en 4e leerjaar, Hiphop 5e en 6e leerjaar, Hiphop 12+ 
Beneden: Dans 3e leerjaar, Dans 4e leerjaar 
14u00 
Beneden: Dans 5e en 6e leerjaar, Dans 12+, Show 3e en 4e leerjaar 
14u30 
Beneden: Show 5e en 6e leerjaar, Show 1e en 2e middelbaar 
15u00: 
Boven: Dans 1e leerjaar, Dans 2e leerjaar 
Beneden: Show 3e en 4e middelbaar, D!versity & D!hard, Modern 14+, Modern 16+, 
 
15u30 – 16u15 - Intro en finale: iedereen aanwezig  
 
NAAR HUIS om: 
16u30: Hiphop 3e en 4e leerjaar, Hiphop 5e en 6e leerjaar, Hiphop 12+, Dans 3e leerjaar, Dans 4e 
leerjaar, Dans 5e en 6e leerjaar, Show 3e en 4e leerjaar, dans 12+, Show 5e en 6e leerjaar 
17u30: Dans 1e leerjaar, Dans 2e leerjaar, Show 1e en 2e middelbaar 
18u00: Modern 14+, Modern 16+ 
18u30: Show 3e en 4e middelbaar 
19u00: D!versity, D!hard 
!kinderen worden opgehaald aan de ingang beneden of de ingang boven! 
Opgelet: ouders komen NIET in de zaal of aan back stage podium 
 
 
Uren optreden vrijdag 18/11/2022 
16u30 
Boven: Hiphop 3e en 4e leerjaar 
Beneden: Dans 5e en 6e leerjaar, Dans 12+, Show 5e en 6e leerjaar, Show 1e en 2e middelbaar 
17u00 
Boven: Hiphop 5e en 6e leerjaar, Hiphop 12+ 
Beneden: Show 3e en 4e middelbaar, D!versity & D!hard, Modern 14+, Modern 16+ 
17u30 
Boven: Dans 1e leerjaar, Dans 2e leerjaar 
Beneden: Dans 3e leerjaar, Dans 4e leerjaar, Show 3e en 4e leerjaar 
 
18u15 iedereen klaar 
18u30 start generale  
20u30 einde generale – kinderen worden opgehaald aan de ingang beneden of de ingang boven! 
Opgelet: ouders komen NIET in de zaal of aan back stage podium 
 
 
Uren optreden zaterdag 19/11/2022 
11u00 
Boven: Hiphop 5e en 6e leerjaar, Hiphop 12+ 
Beneden: Show 3e en 4e middelbaar, D!versity & D!hard, Modern 14+, Modern 16+ 
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12u00 
Boven: Hiphop 3e en 4e leerjaar 
Beneden: Dans 5e en 6e leerjaar, Dans 12+, Show 5e en 6e leerjaar, Show 1e en 2e middelbaar 
13u00 
Boven: Dans 1e leerjaar, Dans 2e leerjaar 
Beneden: Dans 3e leerjaar, Dans 4e leerjaar, Show 3e en 4e leerjaar 
 
14u00 voorstelling begint     (niemand gaat naar huis tussen de voorstellingen) 
 
19u00 voorstelling begint 
+- 21u15 voorstelling eindigt – kinderen worden opgehaald aan de ingang beneden of de ingang boven! 
Opgelet: ouders komen NIET in de zaal of aan back stage podium 
 
Uren optreden zondag 20/11/2022 
11u00 
Boven: Hiphop 5e en 6e leerjaar, Hiphop 12+ 
Beneden: Show 3e en 4e middelbaar, D!versity & D!hard, Modern 14+, Modern 16+ 
12u00 
Boven: Hiphop 3e en 4e leerjaar 
Beneden: Dans 5e en 6e leerjaar, Dans 12+, Show 5e en 6e leerjaar, Show 1e en 2e middelbaar 
13u00 
Boven: Dans 1e leerjaar, Dans 2e leerjaar 
Beneden: Dans 3e leerjaar, Dans 4e leerjaar, Show 3e en 4e leerjaar 
 
14u00 voorstelling begint 
+- 16u15 voorstelling eindigt – kinderen worden opgehaald aan de ingang beneden of de ingang boven! 
Opgelet: ouders komen NIET in de zaal of aan back stage podium 
 
Enkele aandachtspunten om deze drukke periode goed door te komen: 
1/ Leg de dansers goed in de watten, goed aankleden zodat niemand ziek wordt, want een zieke tijdens 
het optreden zou enorm spijtig zijn!!! 
Gezonde voeding en veel water drinken zijn een must de komende weken. 
De kleinsten eventueel vóór het optreden nog eens in hun bed steken voor hen nog wat extra rust te 
gunnen.  
2/ De kinderen hebben op voorhand al iets gegeten op de dagen dat het mogelijk is. Zij mogen altijd 
nog een boterham of sandwich meenemen in een brooddoos. Geen chips, chocolade, snoep of dingen 
die plakken of plekken maken.  
3/ Geen drank meegeven aub, tenzij water in een drinkbus ( !! GEEN BLIKJES !!). Water en bekertjes 
zullen ook aanwezig zijn in de kleedkamers. 
4/ Alle haren zijn uit de ogen voor ELKE repetitie, ook kort haar! De haren van de dansers worden op 
het optreden door het kinetrix-team gedaan. Het haar hoeft NIET gewassen te worden vóór een 
optreden anders is het moeilijker om er iets mee te doen.  
5/ Kleding: NAAM overal ZETTEN AUB ! 
6/ Juwelen, polsbandjes, horloges, … worden thuisgelaten! 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of verloren juwelen. Ook oorbelletjes uit. Indien oorbelletjes 
pas geschoten, graag materiaal meegeven om af te plakken. 
7/ Geen geld meenemen, de kinderen mogen niets in de cafetaria gaan kopen. 
 
WAT BRENG JE MEE NAAR HET CC vanaf woensdag 16/11/2022: 
Grote schoendoos met naam en/of foto (iedereen – met naam en/of foto erop) 
2 zwarte haarrekkers    (iedereen) 
Klikspelden in haarkleur (6)   (iedereen, ook kids met kort haar, frou, piekhaar) 
Eigen haarborstel en/of kam !     
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Hieronder kan u een overzicht per groep vinden wat meegenomen moet worden van thuis. De dansers 
brengen dit mee vanaf woensdag 16/11: 
 
Dans 1e leerjaar: zwarte t-shirt, zwarte legging, zwarte hielsokjes 
Dans 2e leerjaar: zwarte t-shirt, zwarte legging, zwarte hielsokjes, witte hielsokjes, wit topje 
Dans 3e leerjaar: zwart bovenstuk (zoals afgesproken met juf), zwarte legging, zwarte hielsokjes 
Dans 4e leerjaar: zwart bovenstuk (zoals afgesproken met juf), zwarte legging, witte onderbroek 
Dans 5e en 6e leerjaar: zwart topje, zwarte hielsokjes, zwarte shortje, zwart bovenstuk en onderstuk 
(zoals afgesproken met de juf) 
Dans 12+: Outfit in Griekse Santorini/Mama Mia stijl (wit-blauw-jeans), zonnebril, strandhanddoek,  
beha zonder bandjes, zwart bovenstuk en onderstuk (zoals afgesproken met de juf) 
Show 3e en 4e leerjaar: zwart bovenstuk (zoals afgesproken met de juf), zwarte legging,  
zwarte hielsokjes 
Show 5e en 6e leerjaar: zwarte hielsokjes, zwart bovenstuk (zoals afgesproken met de juf),  
zwarte legging, Mathis: zwart hemd, zwarte t-shirt, zwarte short, zwarte legging 
Show 1e en 2e middelbaar: zwarte hielsokjes, zwart bovenstuk en onderstuk (zoals afgesproken met 
de juf) 
Show 3e en 4e middelbaar: huidkleurige teentjes(voetjes), huidkleurige BH en onderbroek, zwarte  
Hielsokjes, wit hemd van de papa, zwarte legging 
Modern 14+: zwart topje, zwarte lange kousen, zwart boven en onderstuk 
Modern 16+: eigen outfit tinten bruin-bordeaux-beige-zwart-wit, lange zwarte kousen, zwart topje,  
zwart boven en onderstuk 
Hiphop 3e en 4e leerjaar: pastelroze of paarse t-shirt, zwarte jogging of legging, witte sneakers, zwart 
Bovenstuk (zoals afgesproken met de juf) 
Hiphop 5e en 6e leerjaar: pastelroze of paarse t-shirt, zwarte jogging of legging, witte sneakers, zwart 
Bovenstuk (zoals afgesproken met de juf) 
Hiphop 12+: pastelroze of paarse t-shirt, zwarte jogging of legging, witte sneakers, zwart 
Bovenstuk (zoals afgesproken met de juf) 
D!versity & D!hard: witte schoenen wedstrijd, witte hielsokjes, zwart bovenstuk en onderstuk (zoals  
afgesproken met de juf) 
 
De schoendoos, kledij en materiaal dat je woensdag 16/11 meebrengt BLIJFT tot zondag 20/11 na het 
optreden in het CC in je loge of kleedruimte. Deze ruimtes worden enkel door ons gebruikt de week  
van het optreden vanaf woensdag. 
 
WAT DOE JE AAN OM NAAR CC TE KOMEN bij elke repetitie en bij het optreden:   
Kinetrix pull of training trui    (iedereen – met naam erin) 
Kinetrix topje en/of zwart pak    (iedereen – met naam erin) 
Makkelijke kledij     (iedereen – met naar erin) 
Alle knopen uit het haar gekamd 
 
Helpende Handen 
We kunnen al rekenen op een heel stel helpende, maar wil je zelf graag nog een handje toesteken en 
de magie achter de schermen beleven, dan ben je van harte welkom. Er zijn kleine en grote taakjes die 
iedereen kan opnemen zonder voorkennis: mee toezicht te houden, de kinderen te schminken, haren 
mooi te maken, decor op -en afzetten, vestiaire bemannen, … 
Stuur een mailtje naar leen@kinetrix.be en we zorgen dat je mee ingeburgerd wordt in onze back stage 
crew. 
 
Zo, een hele boterham! Maar samen maken we er een geweldige ervaring voor iedereen! 
Als er nog vragen of bemerkingen zijn, aarzel niet één van de lesgevers aan te spreken of een bericht te 
sturen! 
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Wij kijken er vol enthousiasme uit ‘UNIEK’! 
Bestuur en lesgevers Kinetrix 


