
 

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

Beste dansers,  
 
De show komt nu echt dichtbij.  
Hieronder vind je nog een overzicht van alle belangrijke afspraken en data voor de show.  
Omdat we weten dat er een drukke periode aankomt en dat er veel informatie wordt meegegeven hebben we een 
checklist gemaakt. Gebruik deze gerust zodat je niets vergeet & alles vlot verloopt      .  
 
Alle informatie die in de checklist vermeld staat, vind je verder in deze nieuwsbrief. Lees hem aandachtig. 
Heb je nog vragen? Stel deze gerust aan je dansdocent of stuur een e-mail naar overijsedeadlinedance@gmail.com  
 
CHECKLIST 
 

 Ik dans in Deel 1 en/of Deel 2 van de show  

 Doorloop deel 1 en/of Doorloop deel 2 en Doorloop deel 1+2 staat in mijn agenda  

 Podiumrepetities per groep staat in mijn agenda (gaat door in CC Den Blank)  

 23/05 t.e.m. 29/05 is er geen dansles in de dansschool = week van de podiumrepetities + show  

 Extra repetitie A of B of C-groepen staat in mijn agenda (niet voor kids & volwassenen)  

 Generale repetitie en het showweekend staan in mijn agenda 

 Grote doorschijnende doos voor kledij staat klaar  

 Basiselementen kledij + kledij die je van Deadline Dance krijgt, steken in de doos  

 Als ik uitzonderlijk niet aanwezig kan zijn op een repetitie heb ik dit via e-mail laten weten  

 Ticketverkoop 2 staat in mijn agenda: 23/04/2022 

 
 

➢ Volgorde show (Deel 1 + Deel 2)  
 

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) 

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

Modern B (Megan) Finale 
A-groepen  

 
Voor de A-B-C groepen  kijk ook goed na wanneer je groepsact plaats vindt. 
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➢ Doorlopen   
 
Doorloop DEEL 1  Wanneer?  7/05/2022 van 15u tot 18u  

Waar?   SMO BENEDEN - Sint-Martinuscollege, Waversesteenweg 96, 3090 Overijse 
Wie?   Alle groepen van DEEL 1. Zie lijst hierboven.  

 
Doorloop DEEL 2  Wanneer? 14/05/2022 van 15u tot 18u  

Waar?   CC DEN BLANK - Cultuurcentrum Den Blank, Begijnhof 11, 3090 Overijse 
Wie?   Alle groepen van DEEL 2. Zie lijst hierboven.  

 
Doorloop DEEL 1+2  Wanneer? 21/05/2022 van 15u tot 18u  

Waar?   SMO BENEDEN - Sint-Martinuscollege, Waversesteenweg 96, 3090 Overijse 
Wie?  Iedereen aanwezig.  

 
 

➢ 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 
 
 

➢ Extra repetitie A-B-C groepen  
 

C-groepen   Wanneer?  24/04/2022 van 10u tot 12u  
Waar?   SMO BOVEN - Sint-Martinuscollege, Brusselsesteenweg 147, 3090 Overijse 
Wie?   Alle dansers die in een C-groep dansen 

 
A-groepen   Wanneer?  01/05/2022 van 10u tot 12u  

Waar?   SMO BOVEN - Sint-Martinuscollege, Brusselsesteenweg 147, 3090 Overijse 
Wie?   Alle dansers die in een A-groep dansen 
 

B-groepen   Wanneer?  08/05/2022 van 10u tot 12u  
Waar?   SMO BOVEN - Sint-Martinuscollege, Brusselsesteenweg 147, 3090 Overijse 
Wie?   Alle dansers die in een B-groep dansen 
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➢ Agenda  
 

 
LOCATIES :  
SMO BENEDEN = Sint-Martinuscollege, Waversesteenweg 96, 3090 Overijse 
SMO BOVEN = Sint-Martinuscollege, Brusselsesteenweg 147, 3090 Overijse  
CC DEN BLANK = Cultuurcentrum Den Blank, Begijnhof 11, 3090 Overijse  
 
 

➢ Afspraken repetities 
 

▪ 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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➢ Kledij 

 
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 repetities en na elke voorstelling ordelijk opruimen. 
 
Draag zorg voor de kleren die je van Deadline Dance meekrijgt. Deze worden enkel aangedaan tijdens de repetities. 
Na de laatste voorstelling worden deze kleren teruggegeven.  
 
Alle basiselementen moeten zelf voorzien worden (bijv. dansschoenen naargelang de stijl die je danst, jazz-sneakers, 
balletschoenen, hiphop-sneakers, huidskleurig ondergoed, zwarte kousen, elastiek voor in je haar, …)  
 
Make-up & haren: Je hoeft zelf geen make-up mee te brengen. Het is de bedoeling dat jullie op dezelfde manier worden 
opgemaakt. Jonge dansers worden opgemaakt, onze teens en volwassenen mogen dit zelf doen.  
 
Indien allergieën: laat ons iets weten zodat we hier rekening mee kunnen houden, en dan mag je natuurlijk zelf je make-
up meebrengen.  
 
Om verloren voorwerpen te vermijden, gelieve de naam van de danser in de (zelf meegebrachte) kledij te voorzien.  
 

Groep Kledij zelf mee te brengen 
C-groepen (opening) Zwarte short, huidskleurige netkousen, eventueel voetstrings 
Jazz A Zwarte short, eventueel voetstrings 
Showdance B (woensdag) Zwarte short, eventueel voetstrings 
FJK 5 Lichte jeansbroek, witte sneakers  
Jazz C Zwarte short, huidskleurige netkousen, eventueel voetstrings 
Ballet (Kids 3/4 – 5/6 – A) Roze balletcollant, Roze balletschoenen 
Urban C Blauwe jeans, witte sneakers & witte kousen,  
Modern A Huidskleurige BH, eventueel voetstrings 
Dance4Fun Outfits in zilver, oud roze & zwart 
Jazz B Zwarte short, zwarte sport BH, eventueel voetstrings 
Showdance A (woensdag) Zwarte short, eventueel voetstrings 
Showdance C (woensdag) Zwarte legging, zwart topje, eventueel voetstrings 
FJK 6 Zwarte short, witte T-shirt, lange witte sokken, witte sneakers 
Modern B Zwarte short, zwarte T-shirt, zwart (mannen)hemd, eventueel voetstrings 
A-groepen Zwarte short, witte sneakers  
Showdance C (zaterdag) Huidskleurig ondergoed, eventueel voetstrings 
FJK 3 Zwarte short, zwart top (spaghettibandjes), zwarte dansschoenen + zwarte sokken 
Showdance B (maandag) Huidskleurig ondergoed, eventueel voetstrings 
Modern C Zwarte short, eventueel voetstrings 
Hiphop Kids 5/6 Witte sneakers, grijze T-shirt OF grijze jogging – afgesproken tijdens de dansles 
Funky Ladies Zwarte short, zwarte collant zoals afgesproken in de dansles, zwarte ballerina's/schoenen 
Showdance A (maandag) Huidskleurige short, eventueel voetstrings 
FJK 4 Zwarte sokken, zwarte botjes of sneakers   
B-groepen Zwarte legging, eventueel voetstrings 
Urban A Zwarte legging, zwarte sneakers  
Showteam Huidskleurig ondergoed, eventueel voetstrings 
FINALE (IEDEREEN) Witte sneakers, witte sokken, lichte jeans 

 
 
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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