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Beste dansers en ouders van de Mini’s 2,
Bijna is het zover: onze tweejaarlijkse show in de Groenzaal. Alles draait rond ‘Magie’. Een spectaculaire show
vol illusies, prachtige choreografieën, adembenemende muziek, …
ZEKER DE MOEITE WAARD!
De voorstellingen gaan door in de Groenzaal te Gent op zaterdag

13 april om 14.30u en 18.30u.

De kaartenverkoop start op woensdag 20 maart 2019 (meer informatie zie planning). Wees er snel bij, want
dit jaar zijn er slechts 2 shows, dus plaatsen zijn beperkt!

We geven jullie graag de informatie mee van groot belang om onze slotshows vlot te laten verlopen.
Voor de kleuters zal het een lange dag worden maar ze worden goed opgevangen door
gediplomeerde animatoren. Er is een rusthoekje voorzien, ze kunnen live kijken naar de show, er
staan knutsel en spel momentjes op het programma, .... Kortom, dit wordt zeker en vast een
belevenis voor jullie dansertje.
KLEDIJ Groep Mini’s 2
•
•

De kinderen komen telkens met een sportieve outfit naar de repetities + show (bv. iDancity outfit)
Kledij voor de show: zwarte legging + zwarte t-shirt met lange mouwen (de rest krijgen ze van ons)

MOBILITEIT in Gent: CARPOOLEN en KISS & RIDE
-

Voor de repetities in Gent raden we jullie aan zoveel mogelijk te carpoolen. Op facebook kan je via
een openbare groep ‘carpoolgroep iDancity’ vrije plaatsjes in een auto zoeken of aanbieden.
We zorgen dat er steeds een lesgever aan de poort zal staan een kwartier voor het afgesproken
tijdstip zodat je de dansertje(s) gemakkelijk kan afzetten en ophalen.

OPROEP AAN DE OUDERS!
-

We zoeken nog ouders die tijdens de repetities, de 1ste of 2de show willen meehelpen achter de
schermen om de kinderen te helpen kleden, alles op tijd klaar te zetten, … Wil je ons wat meehelpen?
Stuur snel een mailtje naar info@idancity.be.
Knutseldag op zaterdag 23 maart 2019 vanaf 10 uur in eetzaal De Klaver: wie graag komt meehelpen,
naaien, knutselen, … laat zeker iets weten via info@idancity.be.

NIEUWE KLEDIJ!
-

De nieuwe kledinglijn van iDancity kan je vanaf nu bestellen via www.noola.be, klik dan verder
naar Dansschool iDancity. Neem zeker eens een kijkje! Let op: het logo staat nog niet op de foto!

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!
Mogen we nogmaals vragen aan de ouders om de zaal tijdens de lessen niet te betreden.
Kaarten opzij houden kunnen we jammer genoeg niet doen dus wees er tijdig bij.
Wil je ons sponsoren? Stuur een bericht naar info@idancity.be.
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Hieronder vind je de planning voor de laatste weken! We vermelden ook alles op onze website www.idancity.be .
DATUM
PLAATS
Zaterdag
Zaal ‘De Klaver’
16 maart 2019
Woensdag
20 maart 2019

TIJDSTIP
13.00u - 14.00u

WAT
Gewoon les

START van de KAARTENVERKOOP
In Sporthal ‘Bergenmeers’ Koedreef 1, 9070 Destelbergen, in de inkomhal.
Vanaf 18.00u tot 20.00u (Daarna : kaarten te verkrijgen in de les!)

VOORVERKOOP: €16 per ticket
Kinderen onder 4 jaar = gratis, MAAR op schoot!!

Zaterdag
Zaal ‘De Klaver’
23 maart 2019

13.00u - 14.00u

Gewoon les

Zaterdag
Zaal ‘De Klaver’
30 maart 2019
Zaterdag
Zaal ‘De Klaver’
6 april 2019

13.00u - 14.30u

Half uur langer les!
Kledij meebrengen naar deze les!
Gewoon les

Zondag

14.30u - 15.30u

‘Groenzaal’

13.00u - 14.00u

7 april 2019 (Langeboomgaardstraat,
9000 Gent)
Dinsdag

‘Groenzaal’
9 april 2019 (Langeboomgaardstraat,

18.00u - 20.00u

9000 Gent)

Vrijdag

‘Groenzaal’
12 april 2019 (Langeboomgaardstraat,

18.00u - 20.00u

Zaterdag
‘Groenzaal’
13 april 2019 (Langeboomgaardstraat,

13.00u - 21.00u

Grote repetitie, op podium met goochelaar!!!
Kledij nog niet meebrengen!
Sportieve outfit voor repetitie.
Grote repetitie, op podium!!!
Kledij voor de show meebrengen in DOOS
of KOFFERTJE met naam erop! De kledij
blijft nadien in de zaal staan!
18.00u : generale repetitie

9000 Gent)

9000 Gent)

14.30u : Eerste show
18.30u : Tweede show

Wijzigingen in de planning zijn nog mogelijk en de allerlaatste praktische info krijg je later nog mee.

Groetjes
Het iDancity team

