ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORDKUNST
EN DANS

Torhout, februari 2017

Betreft: dansvoorstelling Elysium

Beste dansers en ouders,

Op vrijdag 19 mei 2017 en zaterdag 20 mei 2017 gaat het jaarlijkse dansoptreden van
de Academie door, nl. Elysium. Het thema dit jaar is ‘Disney’.
De voorstellingen staan geprogrammeerd op vrijdagavond 19 mei om 19u,
zaterdagnamiddag 20 mei om 15u en zaterdagavond 20 mei om 17u30.
De leerlingen uit de lagere 4 en ouder treden elke voorstelling op. De kleuters en dansers
van L1/L2 treden één keer op. De leerlingen van L3 treden op de vrijdagavond om 19u
en zaterdagnamiddag om 15u.
Kaarten zijn te verkrijgen op het secretariaat van de academie. Een kaart kost 3 euro. Er
zijn per danser maximaal vier kaarten voorzien in voorverkoop.
Doordat de jongste dansers (kleuter, L1, L2 en L3) maar in één voorstelling deelnemen,
krijgen de ouders van deze dansers een voorkooprecht in de week van 17 april. Kijk
vooraf goed in welke voorstelling uw zoon/dochter meedanst.
Alle kaarten die niet verkocht zijn, worden ter beschikking gesteld voor de week van 24
april. Tijdens de week van 24 april mogen enkel de ouders van dansers uit de L4 en
ouder hun vier kaarten per danser aankopen. Alle kaarten die nog over zijn vanaf 27 april
worden verkocht zolang de voorraad strekt tot en met 18 mei. Op de dag van het
optreden zijn geen kaarten meer verkrijgbaar.

In de bijlage vindt u alvast het repetitieschema en de oproep naar helpende handen.
Mocht u vragen hebben, mag u deze uiteraard steeds stellen aan de lerares dans of via
volgend e-mailadres: kerlijne.chanterie@vives.be. Ook uw kandidatuur als ‘helpende
hand’ mag naar Kerlijne gestuurd worden. Alvast van harte dank hiervoor!

Dansante groeten,
Juf Gaëlle, juf Joyce juf Morgane en juf Kerlijne

Repetitie- en voorstellingsschema Elysium 2017
Opgelet!
Wegens repetities en voorstellingen vallen alle lessen weg op volgende dagen:
Maandag 15 mei
Dinsdag 16 mei
Woensdag 17 mei
Donderdag 18 mei
Vrijdag 19 mei
Zaterdag 20 mei

REPETITIESCHEMA
Alle repetities gaan door in het CC de Brouckere.
Gelieve tijdig in danskledij naar het onthaal van het CC de Brouckere te komen.
Uitleg afkortingen
L
M
volw

Leerjaar
Middelbaar
Volwassenen

S
TP
St-H

afdeling sporthal (centrum)
wijkafdeling Ten Parke
wijkafdeling St-Henricus

Repetitiedag 1: maandag 15 mei 2017
Tijdstip

Klas

Afdeling

16u30 – 17u45

L3

S

17u45 – 19u00

L4

S

19u00 – 20u15

L5

S

20u15 – 21u30

M3 + volw woensdag

S

Repetitiedag 2: dinsdag 16 mei 2017
Tijdstip

Klas

Afdeling

16u15 – 17u30

L1/L2

TP

17u30 – 18u45

M1

S

18u45 – 19u10

extra danstechniek donderdag

S

19u10 – 20u10

M2

S

20u10 – 21u15

Volw dinsdag

S

Repetitiedag 3: woensdag 17 mei 2017
Tijdstip

Klas

Afdeling

Juf

13u30 – 14u15

Kleuters

S

Kerlijne

14u15 – 15u00

L1 (vrijdag)

S

Kerlijne

15u00 – 15u45

L2 (vrijdag)

S

Kerlijne

15u45 – 16u30

L1 (woensdag) + L1/L2 St-H

S + St-H

Gaëlle

16u30 – 17u15

L2 (woensdag)

S

Gaëlle

17u15 – 18u15

Street en hiphop

S

Morgane

18u15 – 18u45

L6

S

18u45 – 19u30

Werelddans

S

Gaëlle

19u30-20u45

Projectklas

S

Kerlijne

Repetitiedag 4: donderdag 18 mei 2017
(generale repetitie met kledij en belichting)
Voor deze repetitie verwachten we dat je haren zijn zoals afgesproken met jouw juf én
dat je de gevraagde danskledij aan hebt.

Tijdstip

Klas

Afdeling

17u00 – 19u15

L4/L5/L6/M1/M2/M3/volw

S

VOORSTELLINGEN
Voorstelling 1: vrijdag 19 mei 2017 om 19u
Dansers:
alle klassen L1/L2 van juf Gaëlle (St-Henricus, Ten Parke, studio sportdienst)
L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/volwassenen

Aanwezig om 17u30 voor L4 en ouder, aanwezig om 18u00 voor L1/L2/L3
Graag na de voorstelling de dansers terug aan hun lokaal afhalen tegen 20u30.
We zoeken zeven ouders die tijdens deze voorstelling willen helpen. U mag dit doorgeven
via kerlijne.chanterie@vives.be.

Voorstelling 2: zaterdag 20 mei 2017 om 15u
Dansers:
kleuters/L1/L2 van juf Kerlijne (studio sportdienst)
L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/volwassenen

Aanwezig om 13u15 voor L4 en ouder, aanwezig om 13u45 voor L1/L2/L3, aanwezig om
14u30 voor de kleuters.
Graag na de voorstelling de dansers van de kleutergroep, L1/L2/L3 aan hun lokaal
afhalen tegen 16u20 want wij willen graag onmiddellijk de avondvoorstelling kunnen
voorbereiden.
We zoeken zeven ouders die tijdens deze voorstelling willen helpen. U mag dit doorgeven
via kerlijne.chanterie@vives.be.

Voorstelling 3: zaterdag 20 mei 2017 om 17u30
Dansers: L4/L5/L6/M1/M2/M3/volwassenen + street/hiphop + werelddans + projectklas
+ extra danstechniek

Graag na de voorstelling de dansers terug aan hun lokaal afhalen tegen 18u50.
We zoeken vijf ouders die tijdens deze voorstelling willen helpen. U mag dit doorgeven
via kerlijne.chanterie@vives.be.

