Dansschool iDancity
Nieuwsbrief Toonmoment 25 maart 2018

Beste dansers en ouders,
Het is bijna zover, het toonmoment van de dansschool komt er aan! Dit jaar zal er geen jaarlijkse slotshow zijn,
maar willen we jouw (dochter/zoon) wel de kans geven het beste van zichzelf te tonen tijdens het toonmoment!
Het toonmoment zal plaatsvinden op zondag 25
Bergenmeers (Koedreef 1) te Destelbergen.

maart om 13u30 en 16u, in de sporthal

Voor elke danser is de voorbereiding en het optreden tijdens dit toonmoment een heel leuke en leerrijke ervaring!
Indien je, nu al weet dat je zeker NIET kan meedoen, gelieve dit zo snel mogelijk te laten weten aan je
groepsverantwoordelijke!!
De kaartenverkoop start op woensdag 28 februari om 17u (tot 20u) in de sporthal Bergenmeers. Wil je

zeker zijn van een kaart, kom dan zeker langs want het aantal plaatsen is beperkt! Nadien kan je
gewoon tijdens de les kaarten kopen.
!! Kaarten kosten €5 in voorverkoop en €7 aan de kassa !!
Kaarten opzij houden kunnen we jammer genoeg niet doen dus wees er tijdig bij.
We geven jullie graag de informatie mee die van belang is om onze toonmomenten vlot te laten verlopen.
! REPETITIES
Tot de laatste week gaan de lessen gewoon door zoals gepland, er verandert niets aan de uren, noch aan de
locatie.
Op zondag 25 maart verwachten wij de dansers echter wel reeds om 10u30. Zo heeft elke groep nog de
mogelijkheid om zijn dansje ter plaatse te oefenen. Na het einde van het tweede toonmoment mogen alle
dansers naar huis vertrekken, vermoedelijk rond 18u. Een lunchpakket en drinken meebrengen om de dag te
overbruggen is dus aangewezen.
! KLEDIJ
Elke danser dient een topje of t-shirt van iDancity te hebben, alsook een zwarte broek.
Het kan zijn dat de dansleerkracht van jouw groep nog iets kleins vraagt van kledij of accessoire om de dans
compleet te maken. Zij nemen dit dan met jou op en zorgen dat je goed weet wat je nodig hebt. Je hoeft hier
uiteraard niets nieuws voor te kopen, vraag eens rond bij vrienden of familie en misschien kunnen zij jou wel uit
de nood helpen.
! MOBILITEIT in Destelbergen: FIETSEN, CARPOOLEN en PARKING
-

-

Een eerste mogelijkheid om tot aan de sporthal te komen is met de fiets. Er is een grote fietsenstalling waar
je je fiets veilig kan opbergen.
We verwachten dat de parking van Bergenmeers niet groot genoeg is om een plaats te bieden aan alle
auto’s. Daarom een kleine opsomming van enkele parkings in de buurt:
o Parking voor het gemeentehuis (Dendermondesteenweg 430, Destelbergen)
o Parking van de bibliotheek (Dendermondesteenweg 420, Destelbergen)
o Parking voor zaal de Berghine (Dendermondesteenweg 439, Destelbergen)
o Onverharde parking in de straat Kerkham ( naast Kerkham 10, Destelbergen)
Check zeker eens de facebookgroep ‘Carpoolgroep iDancity’, zo bereik je eenvoudig andere ouders.

Wij zien de show al volledig zitten en kijken er echt naar uit! Hopelijk jullie ook? Het is wel belangrijk dat je nu
zoveel mogelijk naar de lessen komt en dat je geen repetities mist zo kunnen we samen een prachtig resultaat
neerzetten!
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