
Beste ouders en leerlingen,  
 
In deze brief vind u alle informatie rondom de tijden 
dat iedereen aanwezig moet zijn in het weekend van 
23 en 24 juni a.s. 
 
Er wordt achter de schermen heel erg hard gewerkt 
om alles op tijd af te krijgen. En er weer een te gekke 
voorstelling van te maken. 
 
Lees de informatie goed door en mochten er vragen zijn dan hoor ik 
dat graag! 
 
  
Planning ZATERDAG 23 juni 2018 BMV de Vilgaard 
12.00 – 13.00 uur Selectie A, B en C aanwezig om hun dansen te zetten en 

spacen met het licht! 
Graag ook aanwezig: Didem, Jente, Anina en Fayenne 

 
12.45  uur       Alle leerlingen aanwezig vanaf groep 3 tm jongeren. 
 
13.00 uur Finale zetten met alle leerlingen van groep 3 t/m jongeren. 
 
13.30  uur                           Alle leerlingen van peuterdans en kleuterdans aanwezig

  
We vragen alle ouders/grootouders om de kinderen bij de deur af te geven van het 
BMV wij nemen de kinderen mee naar de betreffende ruimtes. (Groot)ouders kunnen 
dus NIET MEE BACKSTAGE. Ook niet voor peuters en kleuters, wij zorgen ervoor 
dat er voldoende mensen zijn om met name de kleintjes naar de goede lokalen te  
brengen. 
 
Hopelijk begrijpt u allen dat om meer chaos te voorkomen wij voor deze oplossing  
kiezen. Liselotte en Chantal zullen dit met name bij de peuters en kleuters ook  
uitleggen in de danslessen de komende week. 
 
14.00 – 17.00 uur  
Generale repetitie in BMV De Vilgaard.  
 
17.00 uur                 Alle leerlingen mogen opgehaald worden.  
 
Wij vragen u om de kinderen op tijd te brengen. 
Het is NIET  MOGELIJK OM MET UW KIND MEE TE LOPEN DE KLEEDKAMER IN! 
Wij staan als team bij de ingang van de kleedkamer klaar om uw zoon/dochter naar 
hun eigen plekje te begeleiden. 
 
Het is verstandig om uw zoon/dochter wat te eten en te drinken mee te geven voor 
tussendoor. Een flesje water en een boterham of wat fruit is het handigste. De 
spullen die ze mee moeten nemen voor de voorstelling blijven een nachtje logeren in 
het BMV ;-). 
 



De generale repetitie is een complete voorstelling ZONDER PUBLIEK. We doen 
alles in volgorde zoals de voorstelling eruit komt te zien. Het is dus ook belangrijk dat 
alle kinderen er op de aangegeven tijd zijn. De leerlingen kunnen de voorstelling 
vanuit de zaal  kijken. 
 
ZONDAG 24 juni 2018 
9.30 uur                              
Alle leerlingen van kleuterdans t/m de jongeren aanwezig in BMV De Vilgaard 
 
11.00 uur                            
alle leerlingen van de peuterdans aanwezig 
 
12.00 – 13.15 uur               
Start voorstelling 1 ‘Never stop ending footsteps’. 
ALLE LEERLINGEN BLIJVEN BIJ ONS IN BMV DE VILGAARD 
 
Na afloop van de voorstelling vragen wij u als publiek en ouders om NIET GELIJK 
UW KIND UIT EEN GROEP TE PLUKKEN met name bij de peuter en 
kleutergroepen. Zij verzamelen in het halletje bij de trappen bij de toiletten in het 
BMV op de begane grond. Daar lopen zij na de voorstelling naartoe. U kunt helaas 
niet mee naar de kleedkamers omdat het anders veel te druk wordt. 
Leerlingen vanaf groep 3 mogen eventjes met hun ouders mee tussen de 
voorstellingen door, maar blijven in BMV de VIlgaard. 
13.15 – 13.45 uur 
 
Alle leerlingen mogen even naar hun ouders, maar wij zouden graag weer een beetje 
rust creëren, voor zover dat gaat op zo’n dag ;-) en wij vragen jullie als ouders dan 
ook om de kids uiterlijk om 13.45 uur weer bij hun eigen kleedkamer af te geven. 
Dan kunnen wij make up en haar nog even bijwerken en ze oppeppen voor de  
tweede voorstelling. 
 
14.30 – 16.00 uur              
voorstelling 2 ‘Never ending footsteps’. 
 
16.15/16.30  uur                             
Alle leerlingen mogen weer lekker naar huis. De peuters en kleuters worden naar de  
foyer/bar gebracht in BMV de Vilgaard. 
 
Voor deze dag is het belangrijk dat de kinderen van thuis wat te eten en te drinken 
meenemen! Het is fijn als het snoep beperkt wordt.  
 
Alle kinderen worden opgemaakt in het BMV en ook de haren zullen dan gedaan 
worden. Wat iedere leerling nog nodig heeft aan kleding volgt hier verderop in de 
nieuwsbrief. Denk in ieder geval aan het juiste  schoeisel dat in de 
kledingvoorschriften staat. 
 
 
 
 
 



VOLGORDE VAN DE VOORSTELLING & KLEDING DIE DE LEERLINGEN ZELF  
MOETEN MEENEMEN NAAR DE GENERALE REPETITIE 
1. Opening & Inpakken maar (+filmpje) 
Groep –en docent:  Kleuterdans zaterdag, Liselotte 
Lesdag –en tijd:   Zaterdag 10.30 – 11.15 uur 
Zelf meenemen:   Roze balletschoenen (zoals in het  

kledingvoorschrift staat), roze balletpak (zoals in de 
kledingvoorschriften staat) 

 
2. Picture shooting 
Groep –en docent:  Urban 12+, Melissa 
Lesdag –en tijd:   Vrijdag 19.00 – 20.00 uur 
Zelf meenemen:   lange blauwe spijkerbroek, witte top of tshirt zonder  

opdruk, danssneakers 
 
3 +4.   Afscheidsfeestje 
Groep –en docent:  Urban 8 – 10 jr Chantal, Modern/jazz Chantal  
Lesdag –en tijd:   Vrijdag 17.00 - 18.00  uur, woensdag 17.30-18.30  
Zelf meenemen:   URBAN: danssneakers, korte blauwe spijkerbroek 
     MODERN: blote voeten, kort zwart broekje 
 
5.  De Bagageband 
Groep –en docent:  Selectie C Ted 
Lesdag –en tijd:   Donderdag 19.00 – 20.00 uur 
Zelf meenemen:   blote voeten, chillpak 
 
6.  In het vliegtuig 
Groep –en docent:  klassiek modern 8 tm 12 jaar 
Lesdag –en tijd:   Donderdag 17.00 – 19.00 uur 
Zelf meenemen:   roze (meiden)/zwarte (jongens)balletschoenen,  

    Chillkleding 
 
7.  Azië: china en japan 
Groep –en docent:  kleuterdans Chantal, Urban 5-7 jr Chantal  
Lesdag –en tijd:   vrijdag 15.15 – 16.00 uur, vrijdag 16.00-17.00 uur 
Zelf meenemen: KLEUTERDANS: roze balletschoenen  

(kledingvoorschrift), roze balletpak 
(kledingvoorschrift) 

 URBAN 5-7 JR:  danssneakers, zwarte legging tot 
op de knie (zonder opdruk), zwarte top zonder 
mouwen 

 
8.  India: bollywood 
Groep –en docent:  jazz/show 5 tm 12 jaar Melissa 
Lesdag –en tijd:   maandag 16.00 – 18.00 uur 
Zelf meenemen: zwarte jazzschoentjes (kledingvoorschrift) 
 
 
FILMPJE 2 komt hier tussen 
 



9. Heimwee 
Groep –en docent:  commercial jazz 15+ Melissa 
Lesdag –en tijd:   vrijdag 20.00  - 21.15 uur 
Zelf meenemen: blote voeten 
 
10. Poverty 
Groep –en docent:  Selectie A, B, C, Liselotte & Ted 
Lesdag –en tijd:   dinsdag 16.00-18.00 uur, donderdag 19.00-20.00  
Zelf meenemen: blote voeten, zwart kort broekje zonder opdruk, 

zwart balletpak/ zwarte top zonder opdruk 
 
11. Weeshuis 
Groep –en docent:  klassiek/modern 5-7 jr, Ted 
Lesdag –en tijd:   donderdag 16.00 – 17.00 uur  
Zelf meenemen: roze balletschoenen (kledingvoorschrift), zwarte 

balletpak (kledingvoorschrift) 
 
12. Route uitstippelen 
Groep –en docent:  peuterdans 2 zaterdag, Liselotte 
Lesdag –en tijd:   zaterdag 9.45 – 10.30 uur  
Zelf meenemen: roze balletschoenen (kledingvoorschrift), roze 

balletpak (kledingvoorschrift), rugzak 
 
13. Afrika 
Groep –en docent:  urban 11+ Chantal, urban 10-12 jaar Melissa 
Lesdag –en tijd:   dinsdag 18.00-19.00 uur, vrijdag 18.00 – 19.00 uur 
Zelf meenemen: danssneakers, zwarte lange legging zonder opdruk, 

zwarte top zonder opdruk 
 
14. Afrikaanse jungle 
Groep –en docent:  peuterdans  1, Liselotte 
Lesdag –en tijd:   zaterdag 9.00 – 9.15 uur 
Zelf meenemen: roze balletschoenen (kledingvoorschrift), roze 

balletpak (kledingvoorschrift) 
 
15.  Brasil 
Groep –en docent:  commercial jazz 15+ Melissa 
Lesdag –en tijd:   vrijdag 20.00  - 21.15 uur 
Zelf meenemen: hakken (schoenen), zwart kort broekje, zwart 

balletpak of zwarte top zonder opdruk 
 
16. Welcome to the USA 
Groep –en docent:  ALLE urban groepen Chantal en Melissa 
Lesdag –en tijd:   dinsdag 18.00-19.00 uur 
     Vrijdag 16.00 – 20.00 uur  
Zelf meenemen: danssneakers, korte of lange blauwe spijkerbroek 
 
 
 
 



17. Spanje & Italië 
Groep –en docent:  kleuterdans Liselotte & kleuterdans Chantal 
Lesdag –en tijd:   zaterdag 10.30 – 11.15 uur 
     Vrijdag 15.15 – 16.00 uur 
Zelf meenemen: kleuterdans zaterdag: roze balletschoenen 

(kledingvoorschrift) 
 Kleuterdans vrijdag: rozen balletschoenen 

(kledingvoorschrift) 
 
18. Citytrip  
Groep –en docent:  jazz/show 5 tm 12 jaar Melissa 
Lesdag –en tijd:   maandag 16.00 – 18.00 uur 
Zelf meenemen: zwarte jazzschoenen (kledingvoorschrift), GINO: 

zwarte dansbroek 
 
19. Shoppingmall 
Groep –en docent:  ALLE klassiek/modern groepen Ted 
Lesdag –en tijd:   donderdag 16.00 – 19.00 uur 
Zelf meenemen: meiden: roze balletschoenen (kledingvoorschrift), 

zwart balletpak (kledingvoorschrift) 
 Jongens: zwarte balletschoenen 

(kledingvoorschrift), zwarte dansbroek 
 
FILMPJE 3 komt hier tussen 
 
20. Vakantieliefde 
Groep –en docent:  peuterdans 2 Liselotte 
Lesdag –en tijd:   zaterdag 9.45 – 10.30 uur 
Zelf meenemen: roze balletschoenen (kledingvoorschrift) 
 
 
21. Broken hearted 
Groep –en docent:  Selectie A, Liselotte 
Lesdag –en tijd:   dinsdag 16.00 – 17.00 uur 
Zelf meenemen: zwarte jazzschoentjes, eigen kleding zoals 

afgesproken (zie mail), zwarte top zonder opdruk. 
 
22. Hostel 
Groep –en docent:  modern/jazz Chantal  
Lesdag –en tijd:   woensdag 16.30 – 18.30 uur 
Zelf meenemen: blote voeten, zwarte top zonder opdruk, pyjama, 

kussen, vestje/jasje, tas 
 
 
23. De Terugreis 
Groep –en docent:  peuterdans 1, Liselotte 
Lesdag –en tijd:   zaterdag 9.00 – 9.15 uur 
Zelf meenemen: roze balletschoenen (kledingvoorschrift) 
 
 



24. Thuis 
Groep –en docent:  Selectie B & Didem, Jente, Anina & Fayenne, 
Liselotte 
Lesdag –en tijd:   dinsdag 17.00 – 18.00 uur 
Zelf meenemen: blote voeten, job: zwarte dansbroek 
 
25. Finale 
Alle dansers in hun laatste kostuum wat ze aan hadden. 
 
Wilt u aub goed kijken wat iedereen zelf moet meenemen! Uiteraard krijgen ze ook 
nog spullen vanuit ons. Graag de spullen die ze zelf moeten meenemen in een 
aparte tas met duidelijk de naam erop meegeven/meenemen naar de generale 
repetitie en daarlaten tot zondag na de voorstellingen. 
 
DVD BESTELLEN 
Het is weer mogelijk om een dvd met een totale opname van de voorstelling te 
bestellen. Deze kost €8,50 en zal na de zomervakantie klaarliggen in de  
dansstudio. Hierover krijgt u bericht. De dvd kunt u bestellen via onze website: 
www.liselottegijsen.nl onder het kopje ‘webshop’. 
 
U kunt de dvd bestellen tot en met 31 juli 2018. 
 
HULPOUDERS 
Ouders die hebben aangegeven te willen helpen, ontvangen hierover bericht. 
We zoeken echter nog een paar ouders die vrijdagavond tussen 19.30-21.30 uur 
mee willen sjouwen (stoelen klaar zetten etc). Wilt u nog komen helpen, mail dan 
naar info@liselottegijsen.nl 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
KAARTEN ‘Never ending footsteps 
Kaarten kunt u nog tot en met dinsdag 19 juni 20.00 uur  ONLINE BESTELLEN. U  
kunt dan de kaarten ophalen voor aanvang van de voorstellingen, betalen kunt u dan  
contant a €8,- per kaart. Deze kaarten kunnen afgehaald worden op woensdag 20 
juni tussen 15.30 – 17.30 uur in de dansstudio. 
 
Na dinsdag 19 juni .a.s zult u uw kaarten aan de kassa moeten kopen, deze opent  
telkens een half uur voor aanvang van elke voorstelling. Als u op de dag zelf nog  
kaarten wilt kopen kosten ze €8,50 per stuk. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LAATSTE DANSLESSEN seizoen 2017-2018 
De laatste danslessen van het seizoen zijn op ieders eigen lesdag en tijd op de 
volgende dagen: 
Maandag 25 juni 2018 
Dinsdag 26 juni 2018 
Woensdag 27 juni 2018 
Donderdag 28 juni 2018 
Vrijdag 29 juni 2018 
Zaterdag 30 juni 2018  
 
Hierna hebben wij een zomerstop. Op vrijdag 17 augusuts a.s. zijn er verschillende 



workshop voor leerlingen vanaf 5 jaar om te volgen en om zo een keus te maken 
welke dansstijl ze het leukste vinden.  
 
Het nieuwe dansaanbod staat inmiddels online op onze website. Zo kunt u vast 
kijken welke les(sen) uw zoon/dochter na de zomer wil gaan doen. De week na de 
voorstellingen start de voorinschrijving die geldig is tot 31 juli 2018. Iedereen die 
zich inschrijft tijdens de voorinschrijving krijgt een speciaal aanbod voor de lesprijzen 
en dan ben je verzekerd van een plekje in een groep. Hierover volgt meer informatie 
de maandag na de voorstellingen. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
AUDITIES SELECTIE GROEPEN 2018-2019 
Voor alle leerlingen die nu in de selectie zitten en volgend jaar weer selectie willen 
dansen en voor nieuwe leerlingen die volgend seizoen in de selectie willen dansen  
houden wij op dinsdag 3 juli tussen 18.00 – 19.15 uur. 
 
Als je interesse hebt in de selectiegroep kom dan zeker dinsdag 3 juli naar deze  
auditie. We gaan dan door middel van oefeningen en dansen die we aanleren kijken  
of je geschikt bent voor de selectie en hoe we jou het beste kunnen begeleiden. 
 
Je kan je opgeven door Liselotte te mailen, info@liselottegijsen.nl ovv auditie selectie 
2018-2019. meer informatie over de selectie krijg je ook via Liselotte. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Mochten er nog vragen zijn, mail dan naar info@liselottegijsen.nl 
 


