
 

Vragen? Contacteer ons via mail: overijsedeadlinedance@gmail.com 
In geval van nood/dringende zaken: bellen naar 0495/94 74 56 (Spreutels Charlotte) 

Hallo iedereen, 
 
Binnenkort krijgen onze kleinsten de kans om hun danstalent te tonen aan het grote publiek. 
Dit zal doorgaan op zaterdag 3 maart 2018 in Ter Ijse tijdens maar liefst twee toonmomenten, 
eentje om 16u30 en eentje om 18u.  
 
Wil je graag komen kijken naar het toonmoment? Schrijf je dan in via onze link op onze 
website www.deadlinedance.be - doorklikken op evenementen -> toonmoment 2018 
 
Tickets zijn te koop aan de ingang, de prijs bedraagt 5 euro (2,5 euro voor kinderen onder de 
12 jaar). Deuren openen een half uur op voorhand, dus om 16u en om 17u30. 
 
Voor dit toonmoment willen wij jullie vragen om jullie kindjes zelf van een aantal zaken te 
voorzien. Onderstaande spullen dienen zij op de dag van het optreden mee te hebben, de rest 
van kledij, accesoires en make-up wordt voorzien door Deadline Dance.  
 
Minikids 2: hoofdkussen, zwarte sokken, zwarte dansslofjes  
Minikids 3: grijs topje (korte mouwen, brede banden), zwarte legging, zwarte sokken, zwarte 
dansslofjes 
Ballet A: roze collants, roze balletschoentjes 
FJK 1: bruine t-shirt (effen, zonder prent op), zwarte sokken, zwarte dansslofjes 
FJK 2:  zwart topje (korte mouwen, brede banden), zwarte legging, zwarte sokken, zwarte 
dansslofjes 
 
Onderstaande prenten ter verduidelijking: 

 
Dansslofje (met veters of met elastiek),  
te vinden bij Decathlon (€12,99) 
 
 
 
 
 
 

 
Topje (korte mouwen, brede banden), te vinden bij oa. H&M (€4,99) in 
verschillende kleuren 
 
 
 
 
 
 
 
Indien onduidelijkheden, spreek de juf gerust aan! 
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Hoe verloopt het de dag zelf? 
We verzamelen met de kinderen op zaterdag 3 maart om 11u30. Gelieve hen te voorzien van 
drinken, een vieruurtje en eventueel boterhammen, opdat zij tussen de dansjes door kunnen 
drinken en knabbelen. De dansschool voorziet ook water en een koekje. 
 
Eerst zullen de groepen oefenen op podium en zal er een generale repetitie zijn. Na deze 
repetitie worden zij klaargestoomd, geschminkt en gekleed om jullie te verwelkomen 
omstreeks 16u30 voor de eerste show van de avond. 
 
De show zelf duurt ongeveer een halfuur. Zo hebben zij even de tijd om op adem te komen 
voor ze het toonmoment een tweede keer uitvoeren. 
 
Alle kinderen mogen opgehaald worden na het laatste optreden, dus omstreeks 18u30-19u. 
Gelieve hen op te wachten in de middenzaal van Ter Ijse op de eerste verdieping. De kledij 
van Deadline Dance wordt uitgedaan en achtergelaten in Ter Ijse. Je laat de zaal proper achter 
en ruimt indien nodig jouw papiertjes op, vuilzakken zullen hiervoor worden voorzien. 
 
Vooraleer je vertrekt met je kindje, gelieve dit te melden aan een van de verantwoordelijken 
die daar aanwezig zal zijn met een lijst met alle namen van de deelnemende leerlingen. Op 
die manier kan dit vertrek vlot verlopen. 
 
Bedankt om hiermee rekening te houden! 
 
Wij wensen jullie alvast veel kijkplezier,  
 
Tot dan! 
Swingende groetjes, 
Het Deadline Dance Team 
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