
 

Vragen? Contacteer ons via e-mail: overijsedeadlinedance@gmail.com 

Beste dansers,  
 
Op 11, 12, 13 mei 2018 is het weer tijd voor onze tweejaarlijkse show.  
Hierbij vind je al wat praktische informatie en belangrijke data.  
Mogen we jullie vragen om je online in te schrijven, voor 18/02/2017, indien je wenst deel te nemen aan de 
show. Online inschrijven kan via www.deadlinedance.be. 
Indien je je deelname bevestigt vragen we ook je uiterste inzet om aanwezig te zijn in alle lessen & op alle 
repetities. Indien je uitzonderlijk niet aanwezig kan zijn, gelieve je leerkracht te verwittigen.   
 
11/05/2018   Begin Show : 20u 
12/05/2018  Begin Show : 15u  Begin Show 2 : 19u  
13/05/2018  Begin Show : 14u  Begin Show 2 : 18u  
 
Op zaterdag en zondag vragen wij aan onze leerlingen om tussen de 2 shows in CC den blank te blijven.  
Meer informatie over de uren/planning van het weekend van de show, volgt later.  
 

 Ticket verkoop 
 
De tickets voor de show kunnen op voorhand aangekocht worden.  
Er kunnen geen tickets gereserveerd worden.  
De verkoop gaat door in CC Den Blank - Begijnhof 11, 3090 Overijse. (Lokaal 4) 
 
10/03/2018   Ticketverkoop dag 1    11u tot 16u 
11/03/2018  Ticketverkoop dag 2   11u tot 16u   
25/03/2018  Ticketverkoop dag 3   13u tot 16u  
  
Prijs : 12 € / ticket  
Kinderen -3 jaar mogen gratis binnen (op de schoot/er kan geen stoel worden voorzien tenzij een ticket 
aangekocht wordt).  
 

 Film avond 
 
10/03/2018   Dansschool Deadline Dance   18u tot 20u  
 
Zoals de meesten al wel weten, is de naam van onze show ‘WONDERLAND’.  
De rode draad van onze show is namelijk Alice in wonderland.  
Wij organiseren een film avond om gezellig met alle dansers te kijken naar de film ‘Alice in wonderland’.  
Wij voorzien drank & popcorn. Je mag zeker een dekentje en een kussen meebrengen.   
 
Indien je zin hebt om mee gezellig film te kijken, schrijf je dan in via onze website www.deadlinedance.be 
 

 Kledij finale  
 
Voor de finale van onze show, vragen we om onderstaande kledij zelf te voorzien.  
 
- Witte OVERSIZED/GROTE T-shirt (zorg dat de T-shirt zeker tot in het midden van de bovenbenen komt.)  
- Zwarte legging voor de meisje / zwarte broek voor de jongens (GEEN JEANSBROEK) 
- Zwarte schoenen en/of kousen  
 
Een volledig overzicht van alle kledij die wij voorzien/die jullie moeten voorzien voor de show volgt later.   

mailto:overijsedeadlinedance@gmail.com
http://www.deadlinedance.be/
http://www.deadlinedance.be/


 

Vragen? Contacteer ons via e-mail: overijsedeadlinedance@gmail.com 

 Belangrijke data  
 
Repetities Doorloop : Sportzaal Den Heurk - Heurkstraat 3, 3090 Overijse 
15/04/2018  Doorloop repetitie DEEL 1   14u tot 17u   Zie overzicht hieronder 
22/04/2018  Doorloop repetitie DEEL 2   14u tot 17u  Zie overzicht hieronder 
29/04/2018  Doorloop DEEL 1 + DEEL 2   13u tot 17u   IEDEREEN AANWEZIG 
 
Generale repetitie : CC Den Blank - Begijnhof 11, 3090 Overijse 
10/05/2018  Generale repetitie    16u tot 19u30  IEDEREEN AANWEZIG
   
Hieronder vind je een overzicht van welke groep in welk deel van de show zal zijn.  
Bijv. Indien je groep enkel in DEEL 2 danst, dan hoef je enkel op 22/04 aanwezig te zijn.   
 

DEEL 1  DEEL 2  

Opening : FJK 4 + Jazz C  Jazz C 

Showteam  FJK 4 

FJK 5 Showdance C 

Showdance C  Jazz B 

Jazz A Showteam 

Urban B Hiphop B 

FJK 6 Modern B 

Funky Ladies Ballet B 

Showdance A Showdance A 

Funk C Showteam 

Hiphop A Urban A 

Ballet C Showdance B - Margaux 

Showdance B - Simon Leerkrachten 

FJK 3  Finale 

Modern A  

Showteam  

 
 

Heb je vragen? Contacteer ons via e-mail : Overijsedeadlinedance@gmail.com  
 
Wij hebben er alvast héél veel zin in!  
 
Hopelijk jullie ook.  
 
Swingende groetjes,  
 
De Leerkrachten  
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