SHOW FENIKS : Afspraken
Lees volgende afspraken aandachtig, ze worden gemaakt om een zo vlot mogelijk verloop van de show te garanderen.
♥

Geen drank (ook geen water) in de muntschouwburg. Drinken doe je dus zodra je uit de schouwburg bent.

♥

Drinken in de kleedruimte mag natuurlijk wel, maar enkel water of sportdrank, geen frisdrank of andere.

♥

Geen snoepgoed, chips, kauwgom, chocolade en andere zoetigheden in de kleedruimtes van de schouwburg.
Probeer ook snacks/tussendoortjes mee te nemen die geen vlekken kunnen maken op de kledij.

♥

Make-up wordt voorzien door deadline dance. Draag zorg voor je kledij en de make-up blijft aan de make-up tafel.

♥

Geen juwelen op het podium (armbanden, oorbellen, ketting, …)

♥

Wanneer je toekomt in CC Den Blank voor de voorstellingen, maak je je rustig klaar in de kleedkamers en daar blijf je ook.
We vragen jullie niet rond te lopen naar de cafetaria, speeltuin, … en zeker niet met kleding van de show.
Ook tijdens de pauze blijven we in de kleedkamers. Familie en vrienden kan je na afloop van de voorstelling begroeten.

♥

Lunchpakket: Op zaterdag en zondag brengen de dansers zelf een lunchpakket mee. Dit wordt genuttigd na de namiddag
voorstelling. Nadien wordt er even uitgerust, ontspannen, klaargemaakt om aan de avondvoorstelling te beginnen.
Hou rekening: voedzaam eten, gemakkelijk en iets dat niet te zwaar op de maag ligt.

♥

De dansers mogen het cultuurcentrum NIET verlaten tussen de namiddagvoorstelling en de avondvoorstelling.

♥

Afval hoort in de vuilnisbak. We zullen voldoende vuilniszakken voorzien.
BRUIN = restafval, BLAUW = PMD (flesjes water, …)

♥

Geen ouders, vrienden of anderen toegestaan tijdens de repetities/voorstellingen in de kleedruimtes, tenzij je je hebt
opgegeven als helpende hand.

♥

Tijdens de generale repetitie mogen er geen leerlingen, noch ouders, familie & vrienden in de zaal.

♥

Ruim de kleedruimte + plastiek box na elke voorstelling op, zo is het fijner als je de volgende dag aankomt. Alle dansers
blijven aanwezig tot het einde van de show. Plastiek box blijft in de kleedruimte.

♥

Je mag iets meenemen om de tijd door te brengen tot wanneer je op het podium moet. Je draagt eigen
verantwoordelijkheid voor meegebrachte spullen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal.

♥

Indien je kind in de polyvalente zaal (P) zit, gelieve je kind af te zetten aan de ‘KISS & GO’ en niet mee te gaan in de zaal.

♥

Gelieve afwezigheden (wegens ziekte, … ), laattijdig aankomen en andere zaken te melden aan de verantwoordelijken.

♥

Na de voorstelling worden alle dansers t.e.m. het zesde leerjaar opgehaald. Zij mogen niet alleen uit de kleedruimte, naar
bijv. de cafetaria. Ophalen kan ± 20 minuten na het einde van de voorstelling (van zodra alle kledij opgeruimd is in de
plastiek box, en dat alles klaar ligt voor de volgende show). Er wordt ook niet naar buiten gegaan, met kledij van de show.

♥ Mogen we jullie vragen om enkel te bellen voor dringende redenen. Stuur een SMS indien je ons van iets op de hoogte
wenst te houden. Wij zijn ook volop in de voorbereiding van onze dans acts, organisatie van de show, …
Onze telefoons zullen in de gaten worden gehouden door helpende handen, indien er iets dringend binn enkomt.

Telefoon nummers: Eve : +32 472 91 42 60 | Lotte : +32 498 14 09 33 | Simon : +32 494 72 12 42

 Geniet van elke voorstelling. Jullie stralen, de acts zien er fantastisch uit en wij zijn ongelofelijk trots.
GOOOOOOOOOOOO DEADLINE!

