
Beste danser, ouder,

Nadat we twee jaar verplicht op de pauzeknop gedrukt hebben, zeggen we laat ons nu maar terug los! 

Wij presenteren jullie daarom een waar dansfeest Serbatoio “UNCHAINED”

Een gloednieuw concept...

Voordat jullie als ouder al plankenkoorts voelen opwellen, niet gevreesd. Wij gaan jullie niet op de 

dansvloer sleuren. Onze focus blijft op de dansers en we doen er alles aan om hen opnieuw te laten 

schitteren. 

Wat verandert er dan wel? 

Eén centrale dag: zaterdag 28 mei

Doorlopend optredens van 15u tot 20u30: wanneer dans jij? Raadpleeg het schema hieronder

Naast drank nu ook eten: foodtruck, ijs & taart voor kleine goestingskes tot grote honger

Springkasteel: zodat je toch een beter excuus hebt om zus of broer haar/zijn optreden te missen dan 

“ik was in slaap gevallen op de stoel tijdens de show”

Dit nieuwe concept vraagt wat praktische details (niet dat iedereen het oude nog zou kennen na twee 

jaar stilte �): 

1. PLACE TO BE : Domein ’t Park (Hannuitsesteenweg 80, 3400 Landen)

2. GENERALE REPETITIE (ter plaatse)

 Vrijdag 27 mei

 Groep 1 & 2 (welke groep ben jij? Raadpleeg het schema hieronder): 16u45 – 18u30

 Groep 3 t.e.m. 5 : 19u – 21u 

3. DANSEN op DANSFEEST

 Zaterdag 28 mei 

 Deuren openen om 14u

 Dansers 30 min vóór eerste optreden aanwezig (Wanneer is eerste optreden? Raadpleeg 

het schema hieronder)

 Dansers kunnen na hun dansblok (= 1uur) afgehaald worden aan de kleedkamer

 Praktische details qua kledij en styling zal apart door de lesgever gecommuniceerd worden

4. TICKETS

 Tickets kunnen vanaf woensdag 4 mei gekocht worden aan de receptie van de dansschool 

 Inkom op dag zelf is ook mogelijk, tenzij we maximum capaciteit hebben bereikt

 Kostprijs = € 5 

 Kinderen jonger dan 6 jaar mogen gratis binnen

5. UURSCHEMA

TIJDSBLOK GROEP DANSGROEPEN

15u-16u Groep 1 Prédans 1, Hip hop kids A, Prédans 2, Jazz kids A

16u-17u Groep 2 Prédans 3, Jazz kids B, Hip hop jongens, Ballet kids

17u-18u Groep 3 Hip Hop kids B, Ballet Teens, Jazz Teens B, Showdance

18u30-19u30 Groep 4 Ballet A, Jazz Teens A, G-dans, Hip Hop Teens/Advanced

19u30-20u30 Groep 5 Jazz Volwassenen, Hedendaagse dans, Jazz A, Showdance


