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Beste dansers en ouders, 
 
Het dansjaar vliegt terug voorbij. En wat een heerlijk 
dansseizoen hebben we tot nu toe gehad. De hoogtepunten van het jaar al even op een rijtje: 
 

• Een geslaagd sinterklaasfeest, jong en oud kon meegenieten van een feest in familiale sfeer.  
• Optredens met de crews op Sente Kermis, in het WZC in Sint-Laureins, op de Zumba masterclass en op 

‘Replay Wednesday’ in Ten Doorn (Eeklo).  
• Succesvolle kampen in iedere vakantie. De populariteit van onze kampen neemt enorm toe en er staat 

telkens een kampteam klaar om er een onvergetelijke ervaring van te maken. Een dikke dankjewel aan alle 
deelnemers en kampdocenten!  

• Een supergezellige vriendjesweek in december  
• De wedstrijdteams behaalden bij alle wedstrijden al mooie podiumplaatsen. Niet alleen behaalden we 2 

keer de eerste plaats op het Belgisch Kampioen Dance Stars, maar ook binnen het wedstrijdcircuit van 
Dance Waves én Fifth Avenue scoren we hoog.  

Ons eetfestijn (10 maart) staat voor de deur en natuurlijk is er het hoogtepunt van het dansjaar: de show 
in mei. We weten dus zeker wat gedaan! ☺ Graag tot in de lessen of op één van onze evenementen.  
Liefs,  
Juf Talitha & het Movimentoteam 

ALGEMENE WERKING 
• Organiseert u een feest of evenement dat je graag zou opfleuren met wat dans? Onze crews zijn 

hiervoor ter beschikking! Zowel een optreden als workshops voorzien wij graag op uw maat. Contact: 
dansschoolmovimento@hotmail.com 
 

• Ben jij op Facebook al ‘fan’ van onze dansschool? Zo niet, zoek ons even op en liken maar! We posten 
regelmatig foto’s, nieuwtjes en belangrijke informatie. Daarnaast hebben we ook een Facebookgroep 
met alle leden (Dansschool Movimento). Wil je lid worden? Stuur Talitha dan een bericht of vraag je 
lidmaatschap aan.  
 

• We merken dat de belangstelling voor onze kampen steeds groter wordt. Door tijdig in te schrijven ben 
je zeker van je plaatsje. Alle info over de kampen + inschrijven kan op  
www.dansschoolmovimento.be/danskampen    

ZATERDAG 10 MAART: EETFESTIJN 
Als school investeren wij héél veel geld in kostuums want we hebben graag dat onze leerlingen er op een show 
tiptop uitzien (zonder dat zij aankoopverplichtingen hebben). Om al deze kostuums, mooie belichting en 
nieuwe decorstukken te kunnen betalen houden wij een eetfestijn op zaterdag 10 maart 2018 in feestzaal El 
Gringo, Dorpstraat 128 te Sint-Laureins. Na het succes van vorige jaren is Daniël terug kok van dienst. Hij zorgt 
voor frietjes met zelfgemaakte stoverij of gehaktballen in tomatensaus.   

Prijs: Volwassene €15 - Kind €10                   
Kinderen onder 3 jaar zijn gratis - maar graag melden als een stoel moet worden voorzien. 
Shift 1: Deuren open om 17u - Eten om 17u30 - Zaal moet terug vrij zijn om 19u15. 
Shift 2: Deuren open om 19u30. = VOLZET 

Inschrijven hiervoor kan door naar onze website te surfen (www.dansschoolmovimento.be) en door te klikken 
naar eetfestijn. (of https://goo.gl/forms/LrkBl6YjgMvWQY6E3 ) 
 
       Hopelijk tot dan!  

- De opbrengst van deze avond gaat naar onze dansshow -  
 

mailto:dansschoolmovimento@hotmail.com
http://www.dansschoolmovimento.be/danskampen
https://goo.gl/forms/LrkBl6YjgMvWQY6E3
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DANSSHOW: DATUM EN UREN 
De dansshow gaan dit jaar door op 19 mei om 19u, 20 mei om 14u30 en 20 mei om 19u. 
Op 21 mei zijn de kinderen zeker thuis wegens Pinkstermaandag geen school. 

DANSSHOW: VERDELING KLEUTERS 
Omdat we dit jaar erg veel kleuters hebben en enkele wel nog zeer jong zijn, hebben we beslist om de kleuters 
te verdelen over 3 de shows. Verdeling van de kleuters: 
 

• ZATERDAGAVOND: Kleuters Talitha Sint-Laureins (woensdag) + Maldegem (donderdag) 
• ZONDAGMIDDAG: Kleuters Emily Adegem (dinsdag) + Mariska (groep 1, zaterdag 9u30-10u30) 
• ZONDAGAVOND: Kleuters Mariska (groep 2, zaterdag 10u30-11U30) 

 
Opgelet: De kinderen van préballet dansen hun choreografie van préballet op elke show, dus die worden het 
volledige weekend verwacht. De nodige opvang is voorzien.  

DANSSHOW: AANWEZIGHEID 
Natuurlijk hopen wij dat zoveel mogelijk dansers bij onze show kunnen zijn, gewoon omdat het altijd een 
weekend is waar je naartoe kan leven en waar sfeer, gezelligheid en teamwork centraal staan!  

Normaal gezien doe je als dansers aan alle shows mee. ‘Ervoor kiezen’ om 1 of meerdere shows afwezig te zijn 
kan niet. Wij kopen als school namelijk een volledige outfit voor je, de docenten spenderen vele uren tijd aan 
hun plaatsing… In return vragen wij om zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Een communie van een broer of zus 
kan natuurlijk een uitzondering zijn maar weet dat een afwezigheid niet zomaar kan en grote gevolgen heeft 
voor de groep waarin je danst. Vandaar dat we, indien je op een show niet aanwezig kan zijn, de reden hiervoor 
vragen. 
 
Hoe geef ik mijn aanwezigheden door? 
We passen hetzelfde systeem toe als bij het Sintfeest: Log in op ons inschrijvingssyteem (iedereen heeft zijn 
logingegevens via mail ontvangen), klik in de linker kolom op ‘events’ en daarna op ‘dansshow’. Je zal je 
aanwezigheden voor de finale-oefening, prégenerale en het showweekend kunnen doorgeven. 
Aanwezigheid op de generale repetitie op 19 mei is verplichting indien je wilt deelnemen aan de show. Het is 
belangrijk dat iedereen zijn aanwezigheid correct doorgeeft, zodat de docenten hiermee rekening kunnen 
houden voor hun plaatsing. Het is NIET de bedoeling om, na het ingeven van deze gegevens, die nog aan te 
passen. Plaatsingen worden vastgelegd en kunnen niet steeds aangepast worden.  

DANSSHOW: FINALE-OEFENING (22 april), PREGENERALE (6 mei) en REPETITIES 
OPGELET: Eerder dit jaar was er doorgegeven dat de finale-oefening op 29 april zou zijn. Door een aanpassing 
in ons wedstrijdschema, zijn we die dag met alle crews en compagnies op wedstrijd naar Ciney. De repetitie zal 
daardoor een week eerder vallen, op 22 april in de sporthal van Sint-Laureins. De uren blijven hetzelfde: 
10u-13u.  

• Om 10u worden alle tieners (12+), crews en volwassenen verwacht (die blijven tot 13u).  
• Om 11u30 worden alle -12-jarigen verwacht.  
• Kleuters hoeven die dag NIET aanwezig te zijn. 

 
De prégenerale zal plaatsvinden op zondag 6 mei in de sporthal van Sint-Laureins. Het dagschema hangt af 
van de volgorde van de show en die kan pas bevestigd worden als alle leerlingen hebben doorgegeven of ze al 
dan niet meedoen. Wij stellen het schema zo snel mogelijk op en houden jullie op de hoogte! De kleutertjes 
zullen die dag ook verwacht worden. 
 
In de week voor de show (14 tem 18 mei) hebben wij CC Den Hoogen Pad enkele dagen gehuurd en er zullen 
dus al heel wat kinderen voor het showweekend, op een rustige manier, kunnen oefenen op het podium. Het 

schema hiervoor zal later nog meegedeeld worden. 
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DANSSHOW: TICKETVERKOOP + PRIJZEN 
Dit jaar zal de ticketverkoop online gebeuren. Op onze website zal je de link en uitleg vinden over het 
bestellen van de tickets. De ticketverkoop start op woensdag 28 maart om 18u.  
Een ticket kost 15 euro voor volwassenen en 12 euro voor kinderen.  Let op: VOL = VOL 

DANSSHOW: AANKOOP T-SHIRT MOVIMENTO 
Een reminder voor diegene die al langer bij ons dansen en een mededeling voor de nieuwe leerlingen: 
iedereen heeft voor de show een T-shirt van de dansschool nodig voor het finalenummer. De 
kostprijs hiervan is 15 euro en deze kan besteld worden op noola.be 
Gelieve het t-shirt voor eind maart te bestellen, zo is hij er zeker op tijd voor de show!  
Een overzicht van wat er verwacht wordt qua ondergoed, basics (meebrengen van een legging, 
shortje…) en haar zal later meegegeven worden.  

DANSSHOW: KLEDIJ-/FOTO-LESSEN  
We zijn terug hard aan het werk om er een bijzondere voorstelling van te maken. Veel willen we nog 
niet verklappen, maar wel dat we terug in een thema werken en dat we er nu al naar uit kijken om 
jullie het resultaat te laten zien. Net als vorig jaar is er een moment waarop de finaledans aangeleerd 
wordt (22 april) en een prégenerale (6 mei). Het is erg belangrijk dat iedereen op deze dagen 
aanwezig is want de generale valt dit jaar op dezelfde dag als de eerste voorstelling. We proberen 
door het organiseren van de prégenerale zoveel mogelijk stress te vermijden en ervoor te zorgen dat 
alle leerlingen zelfzeker op het podium kunnen staan. 
 
Van 16 tem 21 april is er kledijles: wij checken de kostuums (zodat we indien nodig nog kunnen 
aanpassen) en indien je zelf iets moet meebrengen, breng je dat die week ook mee (meer info later per 
groep). De bedoeling is om dan alles te controleren en de laatste dingen in orde te brengen voor de 
week erop. Van 23 tem 28 april is er fotoles: iedereen komt op zijn normale uur naar de les mét de 
kleding/accessoires bij en de bedoeling is dat tegen dan elke groep zijn kostuum in orde is. In deze 
week komt ook de fotograaf langs om leuke groepsfoto’s te maken. Graag iedereen aanwezig dus! Het 
zou jammer zijn moesten er mensen op de groepsfoto ontbreken. Meer details in verband met 
kostuums, dvd’s en foto’s volgen later. 

HELPENDE HANDJES  
Net als alle andere jaren hebben we terug helpende handjes nodig: mensen om alles klaar te zetten en 
afbraak, mensen voor achter de bar, toezicht bij de leerlingen, kapsters en wasmama’s.  
 
Net als vorig jaar willen we graag enkele activiteiten voorzien, zodat de kinderen zich niet hoeven te 
vervelen tijdens het showweekend. We denken hierbij aan spelletjes, kleuren, knutselen... Ook 
hiervoor zoeken we begeleiders en materiaal (speelgoed). Daarnaast zoeken we ook vrijwilligers die 
vanaf eind mei willen helpen om onze flyers te verspreiden op scholen en evenementen, één of 
meerdere dagen. Waar je dit doet kan uiteraard besproken worden.  
 
Mensen die zich tot één van bovenstaande taken geroepen voelen, kunnen zich aanmelden via het 
inschrijvingsformulier op onze website (www.dansschoolmovimento.be) en klik door naar ‘helpende 
handen’. (of https://goo.gl/forms/gBr1VVMjXp9TwGnL2 ) Wij nemen komende weken contact met je op!  
 
Omdat we graag willen dat iedereen van zijn/haar taak goed op de hoogte is en omdat we onze 
vrijwilligers graag op voorhand al willen bedanken voor hun inzet, is iedereen die zich aanmeldt 
welkom op de vrijwilligersdrink zondag 22 april om 15u (t Sentrum, Singelken 15, 9980 Sint-
Laureins). Tijdens de briefing voorzien wij een hapje en een drankje en natuurlijk een gezellig 
samenzijn.  

http://www.dansschoolmovimento.be/
https://goo.gl/forms/gBr1VVMjXp9TwGnL2
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DANSSHOW: SPONSORS 
Mensen die willen sponsoren zijn terug van harte welkom, we kunnen de centjes goed gebruiken! 
Sponsors komen met hun logo op een presentatie die in het begin van de show + in de gangen zal 
getoond worden en krijgen uiteraard een vermelding in het programmaboekje. Sponsoring kan voor 
25, 50, 100 en 250 euro.        
 

• Sponsors vanaf 100 euro ontvangen nadien een gratis dvd + Movimento-attentie.                 
• Sponsors vanaf 250 euro zijn VIP-sponsor en ontvangen 2 gratis tickets (plaats naar keuze), 

een dvd, een Movimento-attentie en een glaasje cava na de voorstelling.  

Fiscaal attest te verkrijgen! Wil je graag sponsoren? Ga dan naar onze website 
(www.dansschoolmovimento.be) en klik door naar ‘ik word sponsor’.  
(of https://goo.gl/forms/41WEYeSL4R5jQhYi2 ) 
Alvast erg bedankt, wij nemen komende weken contact met je op! 
 

BALLETEXAMENS 
Net als vorig jaar zijn onze balletexamens openbaar. Dit wil zeggen: de ouders zijn van harte welkom 
om naar het balletexamen van hun kind te komen kijken. De balletexamens vallen op woensdag 28 
maart en zaterdag 31 maart, op het uur van de oorspronkelijke lessen. De kinderen tonen hun 
voorbereide les aan de jury en de ouders en ontvangen nadien een evaluatie. Wij kijken er erg naar uit 
jullie te mogen verwelkomen! 

OVERZICHT BELANGRIJKE DATA 
 
• Zaterdag 10 maart: eetfestijn in Sint-Laureins    

• Woensdag 28 maart/ Zaterdag 31 maart: balletexamens op de dag en het uur dat je les volgt 

• 16 tem 21 april: kledijlessen (kledij meebrengen indien gevraagd) 

• Zondag 22 april: repetitie voor de finaledans (sporthal Sint-Laureins) 

• 23 tem 28 april: fotolessen (kledij meebrengen indien gevraagd) 

• Zondag 6 mei: prégenerale (sporthal Sint-Laureins) 

• Zaterdag 19 en zondag 20 mei: dansshow! 

• Dinsdag 22 mei – maandag 28 mei: laatste lesweek/ dansseizoen samen afsluiten 

• Zaterdag 2 juni: Nieuwe auditie voor onze crews en compagnies! 

 
 
 
Zin in danskamp? Lees zeker al onze data na op: www.dansschoolmovimento.be/danskampen 
 
Bij eender welke vragen, graag mailen naar: Dansschoolmovimento@hotmail.com  

https://goo.gl/forms/41WEYeSL4R5jQhYi2
http://www.dansschoolmovimento.be/danskampen
mailto:Dansschoolmovimento@hotmail.com

