Februari 2017
Dag dansers, ouders, sympathisanten,
Welkom in het nieuwe jaar!
We wensen iedereen een fijn,
gelukkig 2017 met een goede
gezondheid, want dat is
onbetaalbaar.

We moesten in 2016 helaas onverwacht
afscheid nemen van Bernice, de
schoonmama van Annelies, oma van
Maurice en Léon… Op zo’n moment
staat de wereld toch even stil…

Kerststage Tielt
We hebben het nieuwe jaar
dansend ingezet met een
KERSTstage in Tielt, in
plaats van de gewoonlijke
paasstage. In de paasstage
zullen we namelijk
repeteren voor ons
fantastisch optreden
“Dancing Queen”!

Zoals gewoonlijk was er in de stage voor elk wat wils. In de namiddag
was er een leuke activiteit voor de jongsten: gaan zwemmen,
knutselen, musical,… Daarna volgde een balletles en zelfs een
hiphoples. De oudste dansers kwamen ’s avonds balletles en repertoire
volgen, want velen hadden examens.
Bedankt aan de leerkrachten Annelies, Arne, Bruno en Jolien om er een
geslaagde stage van te maken!

Movielicious

Op 20 november 2016 dansten enkele dansgroepen van de afdeling
Tielt op een concert van harmonieorkest 'Vermaak na Arbeid'. Het
concert ging door in de Europahal te Tielt.
De compagnieklas bracht een leuke, uitdagende choreografie op
filmmuziek van "Chicago" en een romantische dans van "Romeo &
Julia". In de choreografie van Romeo en Julia dansten ook de ballerina’s
van klassiek 6 mee. Beide choreografieën waren van Annelies Eggern.
Hieronder ziet u enkele sfeerfoto’s. (Pictures by (c)Christophe
Lahousse)
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Nodig zeker jouw familie,
vrienden en kennissen uit
om mee te genieten van dit
unieke spektakel!

Dancing Queen
Tijdens het paasweekend palmen we alweer de Europahal in met onze
grootse productie “Dancing Queen”. Een dansspektakel met veel
‘ambiance’, humor, dans en acteerwerk. De afdeling Kruishoutem danst op
vrijdag 14 en zaterdag 15 april. Tielt danst op 16 april (Pasen!).
Ken je het verhaal al? Hier een kleine tip van de sluier…

Wilt u (nog) eens genieten van deze
choreo’s? Dan bent u welkom op 10 februari
in de Mastbloem tijdens het sportgala.

Deze kleine opdrachtjes zijn altijd heel leuk voor de dansers om
podiumervaring op te doen. Daarvoor repeteren we toch: om aan het
publiek ons danstalent te tonen!

Het verhaal : Mamma Mia
Sophie en haar moeder Donna, wonen op een klein Grieks eiland. Donna runt
hier een eigen hotelletje.
Sophie staat op het punt te gaan trouwen met haar jeugdliefde Sky en wil
graag dat haar vader haar weggeeft als bruid. Ze weet echter niet wie dit is,
want haar moeder heeft haar alleen opgevoed en praat niet over haar
verleden. Sophie ontdekt echter in het dagboek van haar moeder dat ze drie
mogelijke vaders heeft; Sam, Bill of Harrie. Ze nodigt daarom alle drie de
mannen uit om naar het eiland te komen om uit te zoeken wie haar echte
vader is.
Ook de vriendinnen van haar moeder komen langs om herinneringen aan
vervlogen tijden op te halen, toen ze nog het trio Donna en de Dynamo's
vormden. Ze besluiten nog eenmaal samen op te treden tijdens Sophies
vrijgezellenfeest die avond. Die dag arriveren ook de drie mogelijke vaders.
Sophie hoopt haar vader meteen te zullen herkennen wanneer hij voor haar
staat, maar dat blijkt niet zo te zijn. Ze verstopt haar vaders voor haar
moeder.

Hoe lost Sophie dit nu op? Komt alles goed en zal ze door haar
echte vader naar het altaar gebracht worden?
Wij brengen het verhaal voor jullie, kom dus zeker kijken!
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RESERVEER DE DVD!
Zoals steeds zorgen wij ook deze keer voor een blijvende
herinnering aan de voorstelling. Een professionele cameraman zal
opnames maken die te koop zijn op DVD.
Mogen wij vragen om de DVD’s nu reeds te reserveren?
Zo kunnen wij dit optimaal organiseren.
Onderaan de nieuwsbrief vind je het invulstrookje.

Na de voorstelling Dancing Queen (vanaf 26
april) verwelkomen we terug nieuwe leerlingen.
Heeft jouw kleuter, neef, nicht, buur, zusje,
broer zin om te DANSEN? Kom dan zeker eens
langs voor een proefles!
Geeft ons eerst een seintje op 0479/78 17 17
(Tielt) of 0477/37 68 73 (Kruishoutem)

Sweater Ballet Attitude

Twijfel je nog om de DVD te kopen? Lees dan even dit:
- In vele dansscholen laat men de leerlingen betalen voor de
kostuums. Het aankopen van stof, naaien van kledij,
herstellen, onderhouden, enz… kost handenvol geld.
Bij Ballet Attitude mag iedereen GRATIS kostuums lenen en
hopen we dat de dansers er goed zorg voor dragen.
Graag bieden we een DVD te koop aan en we stellen het ten
zeerste op prijs dat er veel besteld worden.
- Hét belangrijkste argument: dit is een levenslang souvenir
dat je samen met familie, vrienden, nu of later nog graag zal
herbekijken. (Wij spreken uit ervaring – de
vriendinnenavonden om herinneringen boven te halen zijn
fantastisch gezellig)

De gepersonaliseerde Attitude sweaters kunnen opnieuw besteld
worden via attitude@telenet.be . Je kan kiezen tussen een roze of
zwarte (+14 jaar) sweater en jouw naam staat er op!
Je kan ze bestellen tot en met 16 april, zo ontvang je ze nog voor het
eind van het schooljaar. Prijs: €30/pull + gratis een handig zakje!
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TIP

Raadpleeg zeker het lessenrooster op de website, want
misschien kan je jouw lessenpakket nog aanvullen met
nog een extra uurtje klassiek, jazz of hiphop.

Repetities Dancing Queen Tielt
In zaal “Tanneke” Tielt
-

Juffen en leraars Mia, Annelies, Joëlle, Lisa, Sharon, Gillian, Arne,
Daphne, Emma, Veerle, Jean-Philippe, Jean-Paul, Bruno en Morris
wensen jullie een fijn 2017 toe!
We voorzien een doorloop van het optreden om de kinderen de kans te
geven te oefenen met de grote meisjes.

Zaterdag 25 februari doorloop deel 1 (de zaterdag vd
krokusvakantie)
o 9u-10u: Kleuter en klassiek 1 SAMEN
o 10u-11u: Klassiek 4 (handjesdans, finale en dancing
queen), daar na gaan zijn naar de jazzles bij juf Veerle.
o 11u-12u: Klassiek 3 (normaal tijdstip)

In de Sporthal, parketzaal
o

Repetities Dancing Queen Kruishoutem
In de balletzaal te Kruishoutem
-

-

Zondag 26 febuari: doorloop deel 1
o 10u30-12u: kleuters (vrijdag) en klassiek 1 (vrijdag) en
klassiek (woe 14-15u) + dans dancing queen
o 12u-12u30: hiphop daphne
o 12u30-15u30: Voor de anderen die de intro dansen
Kleuters (vrij), kl1 (vrij) en kl 1&2 (woe), hiphop Daphne zitten
ENKEL in deel 1. Alle andere groepen dansen zowel in deel 1 als
deel 2.
Zondag 12 maart: doorloop deel 2
10u30-11: finale
11u-14u30: Deel 2 voor iedereen + hiphop Bruno en Break Morris.

De andere lessen (klassiek,
jazz, hiphop) gaan gewoon
door. Dit is EXTRA.

o
o

12.30-13.30u: Jazzdansen Veerle, hiphop Jean-Philippe
en hiphop van Jean-Paul.
13.30-14u : intro
14u-15.15: kleuters en klassiek 1 (zaterdag) en kleuters
en klassiek 1 ( donderdag) met de meisjes van J. Cie &
Cie die Dancing Queen met de jonge dansertjes dansen!

o

15u15- 17u: verdere doorloop van deel 1

4 maart: geen repetitie – vakantie!
Wel repetitie voor “Sophie en Sky” en vriendinnen: 9u-12u30
10u30-12u30: Donna + 12u-12u30: “Sam, Donna en Priester”
-

Zaterdag 11 maart doorloop deel 2
o Er is op de gewone uren balletles in Tanneke.
Let op: klassiek 4 gaat om 13u onmiddellijk naar de
Sporthal , Parketzaal. – heeft geen les in Tanneke
o 13u-13u30 : FINALE (allen)
o 13.30-16u: verdere doorloop deel 2! (kleuters en
klassiek 1 komen NIET want zij dansen niet in deel 2!)
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Repetitieschema: DE WEEK VAN DE VOORSTELLINGEN:

Dancing Queen: WIE DANST IN WELKE VOORSTELLING?
Kruishoutem
Kleuters (vr 16-17u): zaterdag,15 april om 15uur.
Klassiek 1 (vr 17-18u): vrijdag, 14 april om 20 uur.
Klassiek 1&2 (woensdag 14-15u): zaterdag 15 april om 20u.

Maandag 10 april in de Europahal

De hiphopklas van Daphne doet elke voorstelling mee.

Wees aanwezig op het moment waarop de dansen gerepeteerd
worden waar jij in mee danst! Indien je zelf accessoires moet
meebrengen, gelieve dit niet te vergeten.

 Zij dansen enkel in deel 1 mee. Al deze dansertjes worden
tijdens de pauze afgehaald en kijken gratis op de schoot
naar deel 2. Deel 1 duurt +-- 90 min.
Klassiek 2&3 (woe 15-16 u): zaterdag, 15 april om 15u.
Klassiek 4 (woe 16-17u): vrijdag 14 EN zaterdag 15 april om 20u.

 Zij dansen zowel in deel 1 als in deel 2 mee!
Tielt

Kleuters en klassiek 1 en klassiek 2,3 ( zaterdag): zondag, 16 april
om 15uur.

Groepen van Kruishoutem & Tielt zijn aanwezig!

-

17u-17u45: kl 5-6 Chiqituita , Money en intro
17u45-18.15u: pointes (woe 19u) en Tielt : Slipping through my
fingers
18u15 – 19u: finale en intro en Money met de grote meisjes
erbij. (licht!)
19u- 19u15: Honey
19u15 – 20u: Lay all your love - 5Morris en dansers + Does Your
mother know
20u- 21u Souper Trouper / Gimme / Voulez-vous
21u- 22u30 Mamma Mia 1 / take a chance / I do

Dinsdag 11 april in de Europahal : VOORMIDDAG afdeling Tielt

Kleuters en klassiek 1 (donderdag) en klassiek 2&3 (donderdag):
zondagavond, 20 uur.
 Kleuters en klassiek 1 dansen enkel in deel 1 mee. Al deze
dansertjes worden tijdens de pauze afgehaald en kijken
gratis op de schoot naar deel 2. Deel 1 duurt +- 90 min.
De overige groepen staan elke voorstelling op scene.

Enkel Tielt! (lichtzetting)
-

9u – 9u45: Klassiek 2&3 (juf Emma donderdag): Thank You / I
have a dream 2 en finale
9u30 – 10u15: klassiek 2&3 (juf Mia zaterdag): Thank You / I have
a dream 2 en finale.
10u-11.30u!: Klassiek 4 (zaterdag, 12.15-13.30) finale / handjes en
dancing queen ( met haarborstel !)
10u30u – 12u30: Junior Cie en evt. enkele Cie afspreken met
Annelies ! dancing Queen met kl 4 en kleuters en kl 1
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-

10u45 – 11u45: kleuters en kl 1 ( 9- 10 u en 10-11u op zaterdag ): I
have a dream en dancing queen
11u30-12u15: kleuters en kl 1 ( die op donderdag les volgen ): I
have a dream en dancing Queen.
12u30- 13u30: Kl 5 Tielt ( Anaëlle) Jazz v Veerle intro / finale en
Chiquitita.

Woensdag , 12 april afdeling TIELT: Generale repetitie met kostuums en
licht! ( Iedereen nette pantoffels , kousen en net kapsel!!! Er worden
foto’s getrokken)
-

Dinsdag , 11 april: NAMIDDAG afdeling Kruishoutem

-

( zusjes uit verschillende groepen blijven samen )

-

-

14u15 - 15u (les op woensdag 15-16u ): Thank You / I have a
dream2 en finale
14u15- 15u45 (les op woe. 16-17 ): Thank You / I have a dream 2
en finale
15u30-16u15 ( woe 17-19 u ): finale , intro / handjes = Under
attack gelieve te blijven tot 19 uur.
16u: Junior Cie en Enkele van Cie (dancing queen met kleuters
en kl 1 )
16u15-17u (kleuters van vrijdag (16-17u): I have a dream en
dancing Queen
16u45-17u30 Klassiek 1 vrijdag (17-18u): I have a dream en
dancing Queen
17u15- 18u Klassiek 2 ( woensdag 14-15 u ): I have a dream en
dancing Queen
17u15-19u klassiek 5 ( woe 17-18u) dancing Queen / intro /
handjes / finale
18u30-20u30u Klassiek 6 (woe 18-19 u of pointes , tot 20u )
Money - Chiquitita / pointes / finale en dans van Arne!!!
20u15- 21u15 Hiphop Daphne en hiphop Bruno
20u30 – 22u30 toneel Kruishoutem cast

-

14u-15u: Jazz van Veerle en Hiphop van J- Paul
15u-16u : Dancing Queen met kleuters en Kl 1 die op zaterdag les
volgen in oefenkledij!!!!
15u-16u30: kl 2&3 (zaterdag 11u-12.15 ) thank You en I have a
dream 2 + finale
16u-16u30- iedereen voor finale (in eigen kledij )
16u30: kleuters en klassiek 1.2&3 (die op donderdag les volgen
)met verzorgd afgesproken kapsel !
17u30 start Generale repetitie
o Deel 1 vermoedelijk tot 19 uur
o Deel 2 van 19.30- 21.15

Daarna wordt alles heel netjes opgehangen, worden de kleedkamers
PROPER verlaten! Gelieve beleefd en respectvol te zijn tegenover elkaar,
de gebouwen en alle materiaal!

Bestel tijdig roze of zwarte pantoffels en roze balletkousen aub,
zodat we deze kunnen bestellen en mee brengen.
Donderdag voormiddag afdeling TIELT :

-

9u30-12u : toneel met de cast van Tielt ( lichtzetting !)
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Donderdag, 13 april , generale repetitie met licht voor Kruishoutem

-

-

13u30- 14u15: de kleuters van de vrijdag ( 16-17u) in eigen
oefenkledij - I have a dream en dancing Queen (de grote die
willen komen zijn welkom!)
14u-14u45: klassiek 1 (vrijdag, 17-18u) in oefenkledij : I have
a dream en dancing queen.
14u30-15u30: klassiek 2 ( woensdag 14-15) in oefenkledij:
Thank you en I have a dream 2 en finale.

Andere dansers komen toe om 14 uur en trekt het eerste kostuum
aan. Controleer al jouw kostuums en leg deze in volgorde klaar!

Algemene richtlijnen voor de voorstellingen
Iedereen is zeker 1.30uur voor de voorstelling aanwezig ! Zeker
de jongste dansers én Dancing Queen dansers die samen met de
kleinsten dansen want iedere dag is dit met een andere groep!!!
Dus J Cie en enkele van Cie zijn om 18.30u aanwezig voor de
avondvoorstellingen en om 13.30u voor de middagvoorstelling.
Wees stipt aub!!!!
WIJ ZOEKEN NOG HELPENDE HANDEN! MAMA’S, PAPA’S, GROTE
BROERS EN ZUSSEN, ZIJN ZEKER WELKOM! De brief volgt nog.
Zaterdag 15 april voormiddag

Ook aanwezig op dat moment: klassiek 2 ( woensdag 14-15u ) en
klassiek 3&4 ( woensdag 16-17u)
-

15u-15u30 Repetitie finale
15u30: Hiphopdansen en dans van Arne
16u15-18u30 Generale repetitie deel 1
18u45- 20u45 Generale repetitie deel 2

Indien nodig herhalen we nog enkele toneelfragmenten tot 22.15
uur ( dit voor de werkende dames)
Na deze repetitie leg je alles perfect klaar voor de voorstelling !!!
Men verlaat de kleedkamers proper en heeft respect voor alles
en iedereen , waarvoor dank!

Les tijdens de normale lesuren!: alle groepen van Tielt die van
Annelies les krijgen. Kleine wijzigingen worden mondeling nog
doorgegeven.
OPGELET : De kleuters en kl 1 en kl2&3 van de donderdag, komen
ook op zaterdag van 12u-13.30 in oefenkledij
Belangrijk: zorg tijdens de repetities en voorstelling voor voldoende
water en een hapje om te eten. Droge koek of sandwich, appel,
wortel,…
Geen citrusvruchten, chocolade(koeken) of andere, die de kostuums
vuil kunnen maken.
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RESERVATIE DVD Dancing Queen
Naam: ____________________________________________________
Groep: ____________________________________________________
Afdeling: __________________________________________________

Wenst ___________ DVD(’s) te bestelling van (stip aan wat van
toepassing is) van €28.
-

Vrijdag 14 april om 20u (Kruishoutem)
o Kl 1 (vrijdag 17-18u)
Zaterdag 15 april om 15u (Kruishoutem)
o Kleuter (vrijdag 16-17u), klassiek 2&3 (woe 15-16u)
Zaterdag 15 april om 20u00 (Kruishoutem)
o KL 1&2 (woe 14-15u)
Zondag 16 april om 15u (Tielt)
o Kleuter, kl1 en kl2&3 (zaterdag)
Zondag 16 april om 20u (Tielt)
o Kleuter, kl1 en kl2&3 (donderdag)

Let op: bekijk zeker of jouw kind, kleuter op deze dag mee danst.
Indien je nog niet weet welke DVD je wenst, gelieve dit na de
voorstellingen te laten weten aan attitude@telenet.be

Dit briefje mag je afgeven aan Mia, Annelies of Sharon. Mailen naar
attitude@telenet.be mag ook.
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