BELLE & HET BEEST 2018
Beste ouders,
Door “150 jaar De Pinte”, was het organiseren van een jaarlijkse voorstelling haast niet
mogelijk daar de cultuurzaal gedurende mei en april ingenomen wordt door allerhande
activiteiten van verenigingen uit De Pinte. Deze groepen kregen uitzonderlijk voorrang op
organisaties zoals ons, die reeds jarenlang kind aan huis zijn.
Omdat we onze leerlingen en ouders niet wilden teleurstellen, hebben we toch ons uiterste
best gedaan dit gerealiseerd te krijgen. De data van de voorstelling en planning van de
repetities is dit jaar echter anders dan vorige jaren.
Bedankt voor jullie begrip en flexibiliteit.
We maken er alvast een prachtige jaarvoorstelling van. Hieronder alle info.
Liesbet Minne & het docententeam

Repetities
Adres: OCP De Pinte - Polderbos 20 -De Pinte

Dinsdag 1/5:

PLACEMENT REPETITIE OP SCENE

9u00-9u30: aanwezig zijn (tienerklassen+graad ¾+pro+avancé+hedendaags 1+2+3)
9u30 stipt - 13u30: repetitie (tienerklassen+graad ¾+pro+avancé+hedendaags 1+2+3)
13u45-14u15: aanwezig zijn (graad 1 en graad 2 , alsook graad 1/2)
14u15 stipt-18u15: repetitie (graad 1 en graad 2 alsook graad ½)

LET OP:
> De repetitie vervangt de les in die week. Er zijn dus geen lessen tussen 30/04 &
6/5- enkel voor pré-ballet !
> Op ma 7/05 - di 8/05 - woe 9/05 zijn er wel lessen !
> 10/05, 11/05 en 12/05 GEEN LESSEN DOOR OLH HEMELVAART & BRUG

Woensdag 16/05 : REPETITIE OP SCENE
13u30- 16u00 : (tienerklassen+graad ¾+pro+avancé+hedendaags 1+2+3)
16u00- 19u00 : (graad 1 en graad 2 alsook graad ½)

LET OP:
> De repetitie vervangt de les in die week. Er zijn dus geen lessen tussen 14/05 &
20/5 - enkel voor pré-ballet!
> Op ma 21/05 geen les: PINKSTERMAANDAG
> Op di 22/05 - woe 23/05 - do 24/05 - vrij 25/05 - zat 26/05 zijn er wel lessen !

Maandagavond 28/05 : REPETITIE VOOR PRO KLAS EN SOLISTEN
18u00- 20u00 REPETITIE OP SCENE VOOR PRO-KLAS & SOLISTEN

Woensdag 30/5: GENERALE REPETITIE VOOR ALLE LEERLINGEN OP SCENE
14u00- 18u00: (alle leerlingen die deelnemen)
> De repetitie vervangt de les in die week. Er zijn dus geen lessen tussen 28/05 & 3/6 enkel voor pré-ballet!

MA 4/06 tot ZAT 9/06 :
examenweek, regulier lestijdstip & ontvangst rapport
MA 11/06 tot 17/06 :
Lesvrije week door examens en toetsen. Enkel les voor pré-ballet.
ZATERDAG 23/06 !!!!!!!!!!!!!!!!!in ‘t ROSCO RONSE - Leuzesesteenweg 241 - Ronse
13u00- 18u00 (in RONSE niet in OCP De Pinte)
Doorloop voor alle leerlingen die deelnemen aan Belle en het beest
> De doorloop vervangt de les in die week. Er zijn dus geen lessen tussen 18/06 &
22/06
DONDERDAG 28/06 : generale repetitie op scène voor alle leerlingen !
18u00 - 21u00

Voorstellingen
vrijdagavond 29/06: voorstelling PERSVOORSTELLING : 18u30- 21u00
NIET toegankelijk voor ouders!
21u00-21u30 repetitie moment solisten
zaterdag 30/06: voorstelling 1  : 15u00- 17u30
voorstelling 2 : 19u30- 22u00
zondag 01/07: voorstelling 3 : 13u00- 15u30
voorstelling 4 : 17u00- 19u30

Ticketverkoopdagen
zaterdag 5/5:
Ticketverkoopdag 1 in ROSCO Ronse- Leuzesesteenweg 241 > POLYVALENTE ZAAL
13u00 - 18u00
woensdag 16/05:
Ticketverkoopdag 2 in OCP De Pinte (Polderbos 20- De Pinte)
13u30 - 16u00
woensdag 30/05:
Ticketverkoopdag 3 in OCP De Pinte (Polderbos 20 - De Pinte)
13u30- 16u00
Ticketprijs: 15 euro per zitplaats (er mogen geen kinderen op de schoot genomen worden)

ALGEMEEN
-

Er kunnen geen tickets op voorhand besteld of gereserveerd worden. Noch via mail,
sms, facebook of telefonisch.
Gelieve bovenstaande data zeer nauwgezet te noteren.
De leerlingen dienen op voorstellingsdagen 1 uur op voorhand aanwezig te zijn.
Tijdens de repetitiedagen graag 15 min. voor aanvang aanwezig zijn.
Mogen wij u vriendelijk doch met aandrang verzoeken om het haar keurig op te
steken en reeds een bruine fond de teint op het gezicht aan te brengen tijdens de
showmomenten > geen make - up tijdens repetities.
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Tijdens de ticketverkoop- momenten kan er geen danskledij besteld worden. Lizzy’s
World is elke zaterdagnamiddag open. Gelieve de kledij tijdig aan te schaffen, liefst
voor de drukte van de voorstellingen.
Geef uw kind een tasje mee met daarin: een borstel, extra haarspeldjes en
haarelastiekjes, extra haarnetje, haarlak of haargel, deodorant.
Zeker een knabbeltje (geen chocoladekoeken) en voldoende water.
Moeten wachten is voor geen enkel kind plezant. Zorg dat uw kind tijdens de
voorstellingen een leesboek, een rustig spelletje of eventueel een stuk speelgoed
mee heeft waarmee het zich rustig kan bezighouden.
Alle kledij dient genaamtekend te worden! Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren
voorwerpen.
!! Mogen we er ook nogmaals op aandringen om niet in de kleedkamers noch in de
voorstellingszaal te komen. Niet voor of na de voorstelling of repetities en zeker niet
tijdens de pauze. Gelieve uw kind af te zetten beneden aan de ijzeren trap in OCP
(inkomhal) of aan de deur in Rosco Ronse.
In elk lokaal zullen er wel oppassers aanwezig zijn via wie u desnoods een
boodschap voor uw kind kunt doorgeven. Deze mensen zullen herkenbaar zijn aan
hun badges en enkel tot hen dient u zich te wenden.
Na het dansen gaan alle leerlingen bovenaan de trap wachten en kijken ze naar
beneden. Gelieve niet naar boven te komen maar beneden te wachten. Wanneer de
leerlingen een ouder zien, kunnen ze rustig de trap af en mijden we drukte op de
trap.
Tijdens de voorstelling stoort het enorm als mensen FLITSEN met fototoestellen;
zowel voor de mensen in de zaal als voor de dansers. Ook te kleine kinderen
meenemen naar de show en hen op Ipads laten spelen, terwijl de show bezig is, is
ongepast en stoort de omzittenden.
Achter elke voorstelling staat een groot team van mensen om alles georganiseerd te
krijgen en om het beste uit uw kinderen te halen. Dit kan echter niet zonder jullie (de
ouders, grootouders, ooms en tantes, chauffeurs,…) medewerking en begrip.

We danken jullie voor het vertrouwen in
onze dansstudio en wensen jullie alvast
veel kijkplezier. Het Studio Minne Team.

