
 

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

Beste dansers,  
 
Op 27, 28 en 29 mei 2022 is het weer tijd voor onze tweejaarlijkse show.  
Wat kijken we hier ongelofelijk hard naar uit! 
 
Hierbij vind je al wat praktische informatie en belangrijke data.  
Mogen we jullie vragen om je online in te schrijven, voor 13/03/2022, indien je wenst deel te nemen aan de show. 
Online inschrijven kan via https://deadline.bookfast.me/DD/voorstellingen/DD/DD/DD  
 
Indien je je deelname bevestigt, dan geldt dit voor de 5 shows en onderstaande repetities. We vragen jullie uiterste inzet om 
aanwezig te zijn in alle danslessen & op alle repetities. Indien je uitzonderlijk niet aanwezig kan zijn op een repetitie, gelieve je 
leerkracht te verwittigen.   
 
Zoals elk jaar met de show vragen we onze dansers een grote doorschijnende doos te voorzien, met je naam op. Zo 
kunnen we onze kledij tijdens de week van de show en na elke voorstelling ordelijk opruimen.  
  
Voor de finale van onze show, vragen we jullie om bij de bevestiging van de deelname een T-shirt aan te kopen van 
onze dansschool. Deze zullen we dragen tijdens de finale.  
 
Een volledig overzicht van alle kledij die wij voorzien/jullie zelf dienen te voorzien voor de show volgt later.  
 

➢ Data shows  
 
27/05/2022 28/05/2022 29/05/2022 

20u : Show 1 15u : Show 2  
19u : Show 3 

13u : Show 4 
17u : Show 5 

 
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, in de 2e nieuwsbrief.  
 

➢ Helpende handen  
 
Om een show vlot te laten verlopen, zijn er achter de schermen heel wat helpende handen nodig.  
Heb jij zin om mee te helpen aan onze shows? Schrijf je dan in via https://forms.gle/7XvJawYqsi8ZpS6Q8  
 

➢ Ticket verkoop 
 
De tickets voor de show kunnen op voorhand aangekocht worden.  
Er kunnen geen tickets gereserveerd worden.  
De ticketverkoop gaat door in de dansschool – Stationsplein 7b, 3090 Overijse 
 
Heb je nog een ticket van de geannuleerde show (2020)? Deze zijn jammer genoeg niet meer geldig maar je kan als 
eerste je ticket komen omruilen voor een ticket van onze nieuwe show (2022). Oud ticket = geen ingang.  
 

• VOORRANGMOMENT: 26/03/2022      13u tot 14u 
Dit ticketverkoopmoment is enkel om oude tickets om te wisselen voor nieuwe tickets.  
 

▪ 26/03/2022  Ticketverkoop moment 1    14u tot 18u  
▪ 23/04/2022  Ticketverkoop moment 2   14u tot 18u   

  
Prijs : 15 € / ticket  
Kinderen -3 jaar mogen gratis binnen (op de schoot/er kan geen stoel worden voorzien tenzij een ticket aangekocht wordt).  

 
 

BELANGRIJK: ENKEL CASH, gepast indien mogelijk.   
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➢ Belangrijke data  

 
SMO BENEDEN = Sint-Martinuscollege, Waversesteenweg 96, 3090 Overijse 
CC DEN BLANK = Cultuurcentrum Den Blank, Begijnhof 11, 3090 Overijse  
 

▪ Podiumrepetities = deze zijn per groep, op het voorziene tijdstip & altijd in CC Den Blank. Zie overzicht 
hieronder. 

▪ Doorloop DEEL 1 (SMO BENEDEN) = voor alle groepen die in DEEL 1 zitten van de show. Zie lijst hieronder.  
▪ Doorloop DEEL 2 (CC DEN BLANK) = voor alle groepen die in DEEL 2 zitten van de show. Zie lijst hieronder.  
▪ Doorloop DEEL 1+2 (SMO BENEDEN) = iedereen aanwezig.  
▪ Generale repetitie (CC DEN BLANK) = iedereen aanwezig.  

 
➢ Extra informatie 
 

▪ Voor alle repetities (zowel podiumrepetities, doorlopen als generale repetitie) breng je de show-kledij mee in de 
doos. Toekomen op de repetitie doe je in sportkledij = geen kledij van de show.  
 

▪ Wees op tijd voor elke repetitie. We vragen onze dansers om zeker 10 minuten op voorhand toe te komen op 
de repetitie zodat we de repetitie tijdig kunnen starten.  
 

▪ Onze leerkrachten zetten zich maandenlang heel erg in om hier een leuk spektakel van te maken. Mogen we 
jullie vragen om hierin mee te gaan en je beste beentje voor te zetten, alsook je aanwezigheid op alle repetities. 
Deze worden ingepland zodat jullie, de dansers, zich comfortabel voelen op het podium zodat we er samen een 
memorabele en geweldig leuke dansweek/showweek van kunnen maken. Indien je uitzonderlijk niet aanwezig 
kan zijn op een repetitie, gelieve dit dan tijdig door te geven aan de leerkracht en/of per e-mail.  
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Het overzicht van de podiumrepetities:  

 
➔ Elke groep heeft 30 minuten podiumrepetitie in de week van de show (23-24-25 mei), met uitzondering van enkele 

groepen die voordien nog geen podiumrepetitie hebben gehad.   
 

BELANGRIJK : de week van 23/05 t.e.m. 29/05 (week van de show) zijn er GEEN DANSLESSEN in de dansschool 
 
Het overzicht van DEEL 1 + DEEL 2 van de show:    
 

DEEL 1 DEEL 2 
C-groepen (opening) Showdance C (Margaux) 

Jazz A (Maya) FJK 3 (Anna) 
Showdance B – woensdag (Simon) Showdance B – maandag (Simon) 

FJK 5 (Simon) Modern C (Simon) 
Jazz C (Simon) Hiphop 5/6 (Lotte) 

Ballet 3/4 + 5/6 + A (Maya) Funky Ladies (Simon) 
Urban C (Eric) Showdance A (Simon) 

Modern A (Megan) Jazz C (Simon) 
Dance4Fun (Simon) FJK 4 (Simon) 

Jazz B (Megan) B-groepen 
Showdance A (Lotte) Urban A (Eric) 

FJK 6 (Julie) Showteam 
Showdance C (Simon) Leerkrachten 

A-groepen Finale 
Modern B (Megan)  

 
➔ Voor de A-B-C groepen : kijk ook goed na wanneer je groepsact plaats vindt.  

 
Heb je vragen of ben je niet zeker wanneer je waar verwacht wordt? Stel je vraag aan je dansdocent of contacteer ons 
via e-mail : Overijsedeadlinedance@gmail.com  
 
Wij hebben er alvast héél veel zin in!  
 
 
Swingende groetjes,  
Het Deadline Dance team 
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