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Beste dansers en ouders, 
 
Het showweekend komt heel snel dichterbij. 
Wij zijn in volle voorbereiding. Bij deze geven we nog eens een brief mee met een overzicht van alles. Ik weet dat het 
op het eerste zicht veel informatie lijkt, maar alles is goed gestructureerd zodat alles voor iedereen duidelijk is. 
Het is handig om alle uren waarop je wordt verwacht in fluo aan te duiden, zo houd je overzicht voor jezelf.  Ik begin 
alvast al kriebels te krijgen in mijn buik en ik heb er vooral heel veel goesting in!  
De kaartverkoop vlot goed! Op dit moment moeten er nog een 100-tal tickets de deur uit. Daarom vragen wij aan al 
onze dansers om nog even ‘een effortje’ te doen! Het zou fijn zijn om telkens te kunnen dansen voor een volle zaal.  
Alvast tot dan.  
 
Liefs, Juf Talitha & het Movimentoteam 

 
ALGEMEEN: VOLGEN VAN DE JAARKALENDER  
Wij merken dat er heel wat ouders soms vragen hebben over het al dan niet plaatsvinden van de lessen. Onze 
jaarkalender staat op de startpagina van de website en daar staat alle nodige informatie op. Zo zijn er op 1, 2, 10, 11, 
12 mei geen lessen. Gelieve dit goed na te kijken.  

 

FOTOLES 
Zoals eerder vermeld is er 23-28 april fotoles. We passen alle kostuums dan en maken een leuke groepsfoto.  Een 
deel van de kostuums kunnen we bekostigen met de opbrengst van het Sinterklaasfeest en de frietavond. Nogmaals 
bedankt aan de aanwezigen!  
 
Hieronder kan je vinden wat je zelf moet meebrengen voor de fotoles (23-28 april) en uiteraard het showweekend. 
Al deze data kan je ook nalezen op de infobrief van januari. Mocht je die kwijt zijn, kan je die terugvinden op de 
startpagina van onze website: www.dansschoolmovimento.be  
Het is verplicht om al je kledij te voorzien van je naam, zodat wij verloren voorwerpen snel bij de juiste persoon 
kunnen terugbrengen. Voor de show stop je al je spullen (ook eten en extra dingen die je meeneemt) in 1 curverbox 
met jouw naam op, zo vermijden we chaos in de kleedruimtes. 
 

BENODIGDHEDEN KLEDIJ: 
!! IEDEREEN !! Zwarte broek, zwarte sokken (geen enkelkousen), zwart ondergoed, Movimento-T-shirt (bestellen via 
www.noola.be). De broek mag een broek of legging van Movimento zijn of een effen zwarte (zonder opdruk). Een 
kam, zwarte speldjes, zwarte haarrekkers en een curverbox met je naam erop. Enkel de tieners (12+) brengen zelf 
haarlak mee, bij de kinderen zorgen wij voor haarlak om overmatig gebruik hiervan tegen te gaan.   
 
TIP: zwarte shortjes voor onder jurkjes vind je heel goedkoop bij Hema en Zeeman 
 
Alle balletgroepen: roze collants zonder gaten, roze balletschoentjes 
Boys class: zwarte broek, zwarte sportschoenen 
Zumba Steve: zwarte lange legging, zwart topje of T-shirt en donkere sportschoenen 
Dans volwassenen: donkere jeanslegging, witte schoenen 
Attitude and heels: eigen legging (hoge taille), zwarte sokken 
 
Dansmix 6-9 jaar en dansmix 9-12 jaar Maldegem: zwart shortje voor onder rokje 
Dance for fun 6-9 jaar, woensdag (juf Talitha): zwart shortje (voor onder jurkje) 
Dance for fun 6-9 jaar zaterdag (juf Hanne): zwarte legging, zwarte sokken 
Dance for fun 9-12 jaar (Anke): en zwart topje met dunne bandjes -een zwarte legging -een kostuumvest/blazer/ 
oversized vest van de mama/papa/oma/opa/... De kleur maakt niet uit, de vest mag ook zeker wat te groot zijn. 
Dance for fun 12+: niets nodig 
Dance for fun 14+: nog te overleggen met Talitha 
 
  

http://www.dansschoolmovimento.be/
http://www.noola.be/
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Modern/jazz 6-9 jaar (Anke): niets extra nodig 
Modern/jazz 9-12: aardetinten als test (verdere afspraken met meester Lucas) 
Modern/hedendaags 12+: niets extra 
Modern/hedendaags 14+: zwart shortje voor onder jurkje 
Jazz 12+: verder overleg met Lucas 
Jazz 14+: afspraken met Anke  
Jazz volwassenen Adegem: zwart shortje, topje als het ziekenhuisschorten zijn met open achterkant 
 
Hiphop Adegem: zwarte legging, donkere sportschoenen  
Hiphop 9-12 jaar: zwarte legging en donkere sneakers (liefst zwart) 
Hiphop 12+: zwarte legging en donkere sneakers (liefst zwart), zwart topje met dunne bandjes 
Hiphop 14+: zwarte legging en donkere sneakers (liefst zwart) 
  
Musical Adegem: niets extra nodig 
Musical 6-9 jaar Sint-Laureins: zwart shortje 
Musical 9-12 jaar Sint-Laureins: verder overleg met juf Ann 
Musical 12+: afspraken met juf Ann 
Musical 14+: zwarte schoenen, zwart topje, zwarte legging 
Musical volwassenen: overleg met Ann  
 
Teencrew 1 en 2: shortje voor onder jurkje 
Original crew: Shortje voor onder jurkje + zwart topje 
Minicrew, M-Compagnie 9-12: zwart topje (onder rode training), zwart shortje (onder rood jurkje) 
M-Compagnie 12+ en 15+: donkere sneakers 

 

BESTELLINGEN: 
Wie zijn T-shirt van Movimento nog niet besteld heeft, gelieve dit zo snel mogelijk te doen op www.noola.be 
Wie nog balletcollants wenst: je naam + balletgroep op omslag schrijven met het gepaste geld erin  
(9 euro).  

 

SPONSORS/ HELPENDE HANDEN 
Bedankt voor alle reacties! Aanmelden kan nog steeds via onze website.  
Wij stellen komende weken een schema op en contacteren jullie allemaal zo snel mogelijk ☺   
 

TICKETVERKOOP  
Onze online ticketverkoop is een echt succes! We krijgen veel complimenten over het gebruiksvriendelijke systeem 
en zijn hier zelf ook zeer tevreden over. De zaterdagavond is volledig uitverkocht, voor de zondag zijn er nog een 
100-tal tickets te koop. Voor uitverkochte zalen spelen is altijd leuk, dus vraag aan familie en vrienden wie er nog zin 
heeft om te komen!  
 

DVD/FOTO’S 
Net zoals ieder jaar zal het niet toegelaten zijn om te fotograferen of te filmen tijdens de voorstelling. De dvd van de 
show kan je bestellen via onze website, er staat een link op de startpagina. We gaan dit jaar voor een nieuwe 
filmploeg om onze show nog beter te kunnen vastleggen. Een dvd kost 15 euro. Daarnaast kan je ook een dvd kopen 
met de foto’s erop voor 7 euro. Ga je voor de combi? Dan betaal je slechts 20 euro.  

 
PLANNING: AANLEREN FINALE 

Dit gaat door op zondag 22 april van 10u-13u in de sporthal van Sint-Laureins. 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. 
 

 
 

 

http://www.noola.be/
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PLANNING: PRÉGENERALE  (Repetitie van de volledige show, zonder kledij)  
Zondag 6 mei: prégenerale in de sporthal van Sint-Laureins (tegenover Godshuis)  
 
DEEL 1   

Tijd Groep Docent + dag 

10u-11u KLEUTERDANS 
Adegem + Sint-
Laureins + Maldegem 

Mariska, Emily, 
Talitha (alle 
locaties) 

11u-11u15 Minicrew + M-
Compagnie 9-12 

Talitha, dinsdag, 

SINT LAUREINS 

11u15-11u30 Préballet Talitha, woensdag 

SINT LAUREINS 

11u30-11u45 Ballet 9-12 Emily, zaterdag 

en Ballet 14+ SINT LAUREINS 

11u45-12u Dance for fun 6-9 jaar Talitha, Woensdag 

SINT LAUREINS 

12u-12u15 Musical 14+ Ann, zaterdag 

SINT LAUREINS 

12u15-12u30 Modern/hed. 12+ Talitha, zaterdag 

SINT LAUREINS 

12u30-12u45 Boys class Lucas, zaterdag  
12u45-13u Hiphop Adegem Bjorn, dinsdag 

ADEGEM 

13u-13u15 Zumba Steve, ma + woe + 
do 
SINT LAUREINS 

13u15-13u30 Dance for fun 6-9 Hanne, zaterdag                        
SINT-LAUREINS 

13u30-13u45 Musical 12+ Ann, zaterdag 

SINT LAUREINS 

13u45-14u Modern/jazz 9-12 Lucas, zaterdag 

SINT LAUREINS 

14u-14u15 Pointes + ballet 12+ Emily, zaterdag 

SINT LAUREINS 

14u15-14u30 Dance for fun 9-12  Anke, vrijdag + 
zaterdag  

14u30-14u45 Dance for fun 14+ Talitha, vrijdag 

SINT LAUREINS 

14u45-15u Minicrew + M-
Compagnie 9-12 

Emily + Talitha, 
dinsdag  

15u-15u15 Dans volwassenen Steve, maandag 

SINT LAUREINS 

15u15-15u30 Teencrew 1 en 2 Anke, vrijdag 

SINT LAUREINS 

15u30-15u45 Attitude and heels 
14+ 

Anke, woensdag 
SINT LAUREINS 
  

15u45-16u Musical 6-9 

Ann, woensdag en 
zaterdag SINT 
LAUREINS 

16u-16u15 Teencrew 1, 
Teencrew 2, Original 
Crew 

Talitha, vrijdag 

SINT-LAUREINS 

 
DEEL 2 

  

  Groep Docent + dag 

16u15-16u30 Original crew Talitha, Vrijdag 

SINT-LAUREINS 

16u30-16u45 Modern/Jazz 6-9 jaar Anke, Zaterdag 

SINT-LAUREINS 

16u45-17u Hiphop 9-12 jaar Talitha, Woensdag 

SINT-LAUREINS 

17u-17u15 Hiphop 14+ Bjorn, Woensdag 

SINT-LAUREINS 

17u15-17u30 Jazz 12+ Lucas, zaterdag 
SINT-LAUREINS 

17u30-17u45 Dansmix 6-9 jaar + 
dansmix 9-12 jaar 

Talitha, donderdag 

MALDEGEM 

17u45-18u Musical Volwassenen Ann, maandag 

SINT-LAUREINS 

18u-18u15 Jazz 14+ Anke, zaterdag 

SINT-LAUREINS 

18u15-18u Hiphop 12+ Bjorn, woensdag 

SINT-LAUREINS 

// ('s 
ochtends) 

Kleuterdans Emily 

Talitha 

Mariska 

18u-18u15 Musical 6-9 en 
Musical 9-12 Adegem 
+ Zelzate 

Ann, maandag 
ADEGEM 

donderdag 
ZELZATE 

18u15-18u30 Ballet 6-9 Talitha, woendag 

SINT-LAUREINS 

18u30-18u45 Dance for fun 12+ Talitha, woensdag 
SINT-LAUREINS 

18u45-19u Modern 14+ Talitha, vrijdag 

SINT-LAUREINS 

19u-19u15 Volwassenen jazz Anke, woensdag 

SINT-LAUREINS 

19u15-19u30 Musical 9-12 Ann, zaterdag 

SINT-LAUREINS 

19u30-20u15 M-compagnie 12+ en 
15+ 

Bjorn, zaterdag 

SINT-LAUREINS 
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Repetities in aanloop van de show 
In aanloop naar de show zullen we al heel wat repetities doen op het podium. Zo kunnen de leerlingen (en de 
docenten) alvast even in de stemming komen en oefenen op het grote podium. We hopen dat de leerlingen op deze 
manier zich nog meer op hun gemak zullen voelen, zodat in het showweekend niemand zenuwachtig moet zijn en 
we samen vooral veel dansplezier kunnen beleven!  
Adres voor onderstaande repetities: CC Den Hoogen Pad, Dorp 16b in Adegem (waar de show ook zal doorgaan).  

 
Maandag 7 mei 
16u30-17u15: extra repetitie dance for fun 6-9 jaar van juf Hanne 
17u15-18u: extra repetitie boys class (Lucas) 
18u-18u45: extra repetitie jazz 12+ (Lucas) 
18u45-19u30: extra repetitie ballet 9-12 jaar en ballet 14+ (Emily) 
19u30-20u15: extra repetitie ballet 12+ en pointes (Emily) 
20u15-21u: extra repetitie musical 14+ (Ann) 
21u-21u45: extra repetitie jazz 14+ (Anke) 
 
De lessen musical volwassenen, zumba volwassenen en dans volwassenen gaan gewoon door in Sint-Laureins. 

 
Maandag 14 mei: reguliere lessen Adegem/ Sint-Laureins gaan door in CC Den Hoogen Pad 
Juf Ann begeleidt de kids van musical Adegem (zowel de 6-9 jaar als de 9-12 jaar) om 15u45 naar CC Den Hoogen 
Pad om daar met hen te repeteren. Ouders kunnen hen om 16u45 daar ophalen. De kinderen die naar de opvang 
moeten erna, brengen wij naar de opvang.  
 
16u45-17u30: extra repetitie voor musical 9-12 jaar Sint-Laureins van juf Ann 
17u30-18u15: extra repetitie modern/jazz 9-12 jaar Sint-Laureins van meester Lucas 
18u15-19u: extra repetitie voor musical 12+ Sint-Laureins van juf Ann  
19u-19u45: extra repetitie voor mod./hed 12+ van juf Talitha 
19u45-20u30: musical volw. 
20u30-21u15: zumba volw.  
21u15-22u: dans volw.  
 

Dinsdag 15 mei: reguliere lessen Sint-Laureins + Adegem gaan door in CC Den Hoogen Pad 
Meester Bjorn en juf Emily begeleiden de kids van kleuterdans Adegem en hiphop Adegem (zowel de 6-9 jaar als de 
9-12 jaar) om 15u45 naar CC Den Hoogen Pad om daar met hen te repeteren. De kleuters kunnen om 16u45 daar 
opgehaald worden, de hiphoppers om 17u45. De hiphoppers krijgen dus uitzonderlijk een les van 2 uur in plaats van 
1 uur. De kinderen die naar de opvang moeten erna, brengen wij naar de opvang.  
 
17u30-19u: minicrew repeteert op het podium 
19u-21u: repetitie voor M-Compagnie (choreo Bjorn) 
 

Woensdag 16 mei: reguliere lessen Sint-Laureins + Adegem gaan door in CC Den Hoogen Pad 
Op woensdag 16 mei gaan onze normale lessen NIET door in Sint-Laureins, maar in CC Den Hoogen Pad. Dit is dus 
enkel voor de leerlingen die normaal op woensdag dansen. Voor musical 6-9 jaar zijn ook de kinderen die op 
zaterdag musical 6-9 jaar volgen welkom! De ouders kunnen daar ter plaatse wachten in de inkomhal indien ze dat 
willen. De volwassenen van Anke (jazz Adegem) hebben hun les van 20u30-21u30 in Den Hoogen Pad.  
 

Donderdag 17 mei: reguliere lessen Adegem / Maldegem gaan door in CC Den Hoogen Pad 
Juf Ann begeleidt de kids van musical Adegem (zowel de 6-9 jaar als de 9-12 jaar) naar CC Den Hoogen Pad om daar 
met hen te repeteren. Ouders kunnen hen om 16u45 daar ophalen. De kinderen die naar de opvang moeten erna, 
brengen wij naar de opvang.  
 
Ook de kids van Maldegem repeteren in CC Den Hoogen Pad:  
16u30-17u30: Kleuterdans Maldegem op het podium 
17u30-19u30: Dansmix 6-9 jaar en dansmix 9-12 jaar Maldegem samen.  
19u30-21u: Extra repetitie original crew 
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Vrijdag 18 mei: reguliere lessen Sint-Laureins gaan door in CC Den Hoogen Pad 
Hiervoor maken we gebruik van een iets aangepast rooster: 
 
16u45-18u00: teencrew 1 en 2 (choreo Anke) 
18u00-19u00: dance for fun 9-12 jaar juf Anke vrijdag + zaterdag 
19u00-20u00: teencrew 1, teencrew 2, original crew (choreo Revolting Children) 
20u00-20u45: mod/hed. 14+ 
20u45-21u30: dance for fun 14+ 

 

Showweekend 
 
Zaterdag 19 mei: generale repetitie + voorstelling (19u) 
Plaatsing/oefenen per groep (niet alle groepen) 
!! OPGELET: Je wordt TEN LAATSTE een kwartier voor je repetitie begint verwacht in Den Hoogen Pad. Na je repetitie 
mag je nog naar huis gaan, dit moet niet. Wij voorzien begeleiding voor de dansers die blijven. Iedereen wordt terug 
verwacht om 13u . De kinderen die om 12u of later repeteren kunnen erna niet meer naar huis. Om 13u maakt 
iedereen zich zoveel mogelijk klaar voor de finaleoefening en generale repetitie.  De generale repetitie zal verlopen 
met correcte kledij, make-up en haartooi.  
 
9u-9u15 Minicrew / M-Compagnie 9-12 jaar  
9u15-9u30 ballet 9-12 jaar en ballet 14+ 
9u30-9u45 dance for fun 6-9 jaar, woe. Talitha 
9u45-10u modern/hed. 12+ 
10u-10u15 boys class 
10u15-10u30 hiphop Adegem 
10u30-10u45 Zumba 
10u45-11u dance for fun 6-9 jaar, zat. Hanne 
11u-11u15 modern/jazz 9-12 jaar, Lucas 
11u15-11u30 pointes en ballet 12+ 
11u30-11u45 Musical 6-9 jaar SINT-LAUREINS 

(woensdag + zaterdag) 

 
11u45-12u Modern/jazz 6-9 jaar 
12u-12u15 Hiphop 9-12 jaar 
12u15-12u30 Hiphop 14+ 
12u30-12u45 Jazz 12+ 
12u45-13u00 Dansmix 6-9 jaar en 9-12 jaar 

MALDEGEM + Musical volw. 
(overgang oefenen, niet choreo) 

13u00-13u15 Musical ADEGEM + ZELZATE 
13u15-13u30 ballet 6-9 jaar 
13u30-14u15 Kleuterdans en préballet oefenen 

(met overgangen) 

 
14u: iedereen aanwezig!  
 
14u-15u15: oefenen opening + finale 
15u30: start generale repetitie 
18u: voorziene einde generale, iedereen klaarmaken!  

 
Planning zondag 20 mei 
13u15: kleuters van de namiddagvoorstelling aanwezig, repetitie op het podium 
13u30: iedereen aanwezig 
14u30: start eerste voorstelling 
17u: voorziene einde eerste voorstelling 
 
PAUZE: de dansers gaan niet naar huis tussendoor. Uiteraard kan je je zoon/dochter wel opzoeken in de cafetaria.  
Wij voorzien begeleiding en rustmoment voor de jongste dansertjes.  
Voor de oudsten voorzien we een ruimte waar er gestudeerd kan worden. De kleuters die enkel in de 
namiddagvoorstelling meedoen kunnen na de voorstelling afgehaald worden door hun ouders aan de infobalie. 
 
17u45: kleuters van de avondvoorstelling aanwezig, repetitie op het podium 
18u: verzamelen en klaarmaken voor de tweede voorstelling 
19u: start tweede voorstelling 
21u30: voorziene einde tweede voorstelling 
 
21u30-…? Nagenieten ☺ 
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PRAKTISCHE AFSPRAKEN 
• Er zijn in geen geval juwelen toegelaten. Denk er dus aan al jullie juwelen uit te doen. De mama’s van kleinere 

kinderen: kijk dit goed na! Wij willen niet dat hun mooie oorbellen ergens verloren gaan.  

• Naar jaarlijkse gewoonte: alle festivalbandjes af! 

• Er zullen nog duidelijke richtlijnen volgen i.v.m. haar. Probeer in ieder geval al zoveel mogelijk thuis te doen. Indien 
dit niet kan, is dat geen probleem, dan helpen wij je verder. Neem alvast zwarte rekkers en speldjes mee. 
Gekleurde rekkers, speciale speldjes of andere tierlantijntjes zijn dat weekend niet nodig. Gebruik genoeg haarlak 
zodat alles blijft zitten.  

• Voor de oudsten: verzorg je make-up ook al grotendeels thuis 

• Voor de leerlingen van ballet: Kijk zeker na dat er geen gaten in de collants zitten.  

• We kijken onze kledijlijst nog eens goed na. ALLE kledij die je meebrengt voorzie je van jouw naam! Dit is zeer 
belangrijk om verloren kledij zo snel mogelijk te kunnen bezorgen aan de juiste persoon. En geloof me: in de grote 
kleedkamers kan er al eens iets verloren gaan. 

• Alles wat je meebrengt (kledij, eten, een spelletje) gaat in 1 grote box. Géén extra losse tasjes of zakjes. Zo heeft 
elke danser 1 box en behouden we het overzicht. 

• Wij rekenen erop dat alle dansers zorg dragen voor de kledij van de dansschool!  

• Een spelletje of boek meebrengen voor tussendoor mag. Laat echter alle dure spullen (gsm’s, ipods....) thuis. Wij 
zijn niet verantwoordelijk voor diefstal. 

• Net als alle andere jaren zullen er drankjes en hotdogs te verkrijgen zijn in onze cafetaria. De dansers kunnen 
hiervan gebruik maken. Een centje meenemen mag dus, maar veel is echt niet nodig.  

• Neem voor het hele weekend voldoende eten en drinken mee. Onze voorkeur gaat naar voldoende water en een 
gezond, voedzaam lunchpakket. We zullen de energie goed kunnen gebruiken. 

• Tijdens het gehele showweekend wordt er verwacht dat ouders hun kinderen ‘afzetten’ op het gevraagde uur. 
Ouders zijn in de zaal of kleedkamers niet toegelaten... Maar dan zal de verrassing tijdens de voorstelling nog 
groter zijn ☺  

• Tijdens de pauzes: geen dansers in de cafetaria, geen ouders in de kleedkamers. Elkaar zien tussen de 2 
voorstellingen op zondag kan wel. 

• Tussen de 2 voorstellingen op zondag hebben de kinderen geen tijd om naar huis te gaan. Ouders kunnen wel 
tussen de 2 voorstellingen langskomen en samen met hun kind eten in de cafetaria. 

 
 

WAT NA DE SHOW 
Wie schrik heeft om in een ‘zwart gat’ te vallen: geen schrik... 
Er staan alweer genoeg activiteiten op onze planning.  
 

AUDITIE 
Ben je tussen 6 en 26 jaar? Sta je graag op een podium? Heb je al danservaring en dans je graag verschillende stijlen? 
Dan is instappen in één van onze selectiegroepen misschien iets voor jou! 

 
CREW EN/OF COMPAGNIE? 
De Crews staan in voor optredens, zowel in de streek als op verplaatsing. Afgelopen maanden kon je ons aan het 
werk zien op enkele grote evenementen (Ballonmeeting Eeklo, Rijvers Festival..) en ook in de toekomst staan er heel 
wat fijne dingen op het programma!  

 
De Compagnies zijn bedoeld voor leerlingen die deel uitmaken van de crews en nog een les extra per week erbij 
nemen die meer uitdaging zal bieden. De compagnie zal les krijgen van verschillende docenten en gastchoreografen, 
zodat ze een breed spectrum aan ervaringen krijgen. Deze leerlingen zullen deelnemen aan wedstrijden. Afgelopen 
seizoen behaalden we heel wat podiumplaatsen bij Dance Waves en Fifth Avenue en mochten we op het BK Dance 
Stars Competition 2 keer met de titel van Belgisch Kampioen naar huis!  

 
WAT KAN JE VERWACHTEN VAN EEN CREW OF COMPAGNIE? 
De leerlingen worden persoonlijk begeleid door hun docenten en Talitha, de artistieke leiding van dansschool 
Movimento. Als lid van één van de teams wordt er van je verwacht dat je naar de training komt van je team, balletles 
volgt plus 1 les naar keuze. Meerdere lessen kunnen, maar dit is niet verplicht. In het begin van het dansseizoen 
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geven we een vergadering voor alle ouders zodat de werking van onze crews en compagnies kan worden toegelicht 
en we kennis maken met elkaar. Wij proberen onze crews en compagnies op een familiale wijze te omkaderen!   

 
KOM JIJ JE KANS WAGEN? 
Wil je deel uitmaken van één van bovenstaande teams? 
Kom dan naar onze auditie op zaterdag 2 juni. 
De auditie bestaat uit een workshop (een les door een gastdocent waarin je een choreografie aangeleerd krijgt) en 
het tonen van je zelfgemaakte solo die minimum 2 minuten duurt. Een vakjury zal de dansers evalueren en 
opbouwende feedback bezorgen. Wij weten dat dit voor vele dansers een spannend moment is en zien er dan ook 
steeds op toe dat er een ontspannen sfeer hangt zodat iedereen het beste van zichzelf kan geven. 

 
 

KAMPEN 
Onze kampen in de paasvakantie (het Jip- en Jannekekamp, Robotkamp en de Musical Intensive) waren 
terug een groot succes! De positieve reacties stromen binnen. Dit geeft ons positieve energie om er deze 
zomer terug onvergetelijke edities van te maken!  

 
2 t.e.m. 6 juli  SUPERHELDEN   3-7 jarigen  Sporthal Sint-Laureins  € 100 
Toonmoment: 6 juli om 16u  
Het land der superhelden is dringend op zoek naar nieuwe rekruten en jij kan erbij zijn! Laat je door 
ons opleiden tot een echte superheld! Wij bieden gevarieerde (bewegings)activiteiten en danslessen 
voor de jonge superhelden onder ons. Train je conditie en reflexen in onze danslessen en leef je uit 
tijdens onze (knutsel) activiteiten. Bedenk je eigen superheldennaam, maak je eigen logo en train 
samen met je vrienden. Zowel supergirls als superboys zijn welkom. 

 
2 t.e.m.  6 juli USA ALL DAY    7-14 jarigen  Sporthal Sint-Laureins   € 100 
Toonmoment: 6 juli om 16u  
Amerika is het land van de grote dromen. Met dit kamp halen we jouw American Dream naar hier! 
Leer meer over populaire sporten in Amerika en hoe we deze kunnen verwerken in de dans. 
Cheerlead erop los samen met je vriendinnen en test je kennis over Amerika in een grote quiz. 
Knutsel je eigen vlag in elkaar en leer in groepjes werken om de Amerikaanse teamspirit aan te 
wakkeren. Ook American Boys zijn zeker welkom! Dit alles gieten we op het einde in een 
toonmoment in Amerikaanse sfeer. GO GO GO!  
 
9 t.e.m. 13 juli ‘LATER ALS IK GROOT BEN’ 3-7 jarigen  VBS De Papaver Adegem  € 100 
Toonmoment: 14 juli om 16u 
Weet jij al wat je later wil worden? Welke broodjes maakt een bakker? Hoe weet de postbode in 
welke bus de brief hoort? Wat is een stethoscoop? Ontdek alle taken die verschillende beroepen met 
zich meebrengen via de leuke liedjes van Kapitein Winokio en denk na over hoe je die in beweging 
kan omzetten. Knutsel de attributen voor je eigen droomjob en gebruik die in 
bewegingsgerelateerde activiteiten. Na dit kamp zeg je vast trots tegen mama en papa: “Later als ik 
groot ben, word ik…” 
 
9 t.e.m. 13 juli  SHAKE IT OFF   7-14 jarigen  VBS De Papaver Adegem  € 100 
Toonmoment: 14 juli om 16u  
Heb jij het ook wel eens nodig om lekker te ontspannen en alles te vergeten? Kom dan alles van je 
afschudden tijdens dit leuke kamp waar dansplezier en energie centraal staan. Verwacht van dit 
kamp een mix van feelgoodmuziek, grote en vrije beweging en activiteiten waar je niet bij stil kunt 
zitten. Je gaat gegarandeerd naar huis met een lach op je gezicht!  
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27-31 augustus UN, DOS, TRES!   7-14 jarigen  Sporthal Sint-Laureins  € 100 
Toonmoment: 31 augustus om 16u  
Op het einde van de zomer zoeken we zuiderse invloeden op en maken kennis met de basis flamenco 
en ook heel wat Zuid-Amerikaanse ‘moves’. Daarnaast maken we onze eigen waaier, proeven 
zelfgemaakte sangria en paella en leren we enkele woordjes Spaans. ¡Hola! ¿Qué tal? 
 
 
27-31 augustus CURIEUZENEUZEN   3-7 jarigen  Sporthal Sint-Laureins  € 100 
Toonmoment: 31 augustus om 16u  
Een kind moet nog volop van alles ontdekken. In deze week staat ontdekking centraal. We 
gebruiken hiervoor alle zintuigen. Zo experimenteren we met voeldozen, leren we verschillende 
soorten muziek appreciëren en laten we onze ogen bedriegen! Een superleerrijk kamp waarbij we op 
een speelse manier omgaan met zintuigen en prikkels. Nieuwsgierig? Steek dan je curieuzeneus in 
dit avontuur en schrijf je in! 
 

 

ZOMERZUMBA 

Naar jaarlijkse gewoonte is er ook terug zumba deze zomer! Iedereen is welkom: van jong tot oud, met of 
zonder ervaring. Gezelligheid en plezier staan centraal en ondertussen werken we aan onze conditie. Altijd 
leuk! Dit zijn de data:   4 – 11 – 18 – 25 juni in ’t Singelke Sint-Laureins 
    2 – 9 – 30 juli in de sporthal van Sint-Laureins  
    6 – 20 – 27 augustus in de sporthal van Sint-Laureins 
De lessen gaan steeds door van 20-21u en kosten 7 euro. 
 

NOG VRAGEN OF INFO NODIG? 
Contacteer ons dan gerust! Bel Sabine (mama Talitha) op 0486/27.61.51 of mail 
dansschoolmovimento@hotmail.com  
Wij helpen je graag verder.  
 
MAILS 
Deze brief en andere belangrijke info worden ook naar u verstuurd per email. Mocht u deze niet ontvangen 
hebben, gelieve dan op dit adres uw emailadres te bevestigen: http://eepurl.com/dpTsVz 
Wij zullen geleidelijk aan ook afstappen van het verspreiden van info via papier. Houdt u a.u.b. uw digitale 
mailbox in de gaten? Alvast bedankt!  

mailto:dansschoolmovimento@hotmail.com
http://eepurl.com/dpTsVz

