Beste danser(s),
De show komt ondertussen heel dichtbij! Hierbij nog even de laatste details, richtlijnen en
afspraken in verband met de show.
INFO GENERALE REPETITIES
Generale repetitie - ZONDAG 19 mei (JaybeeS!)
Op bijgevoegd blad vind je het schema van de repetities. Wees MINSTENS 20 minuten op
voorhand aanwezig. Je mag uiteraard de hele repetitie aanwezig zijn om alle groepen te
zien. Dit is een extra oefenmoment om op plaatsing, opkomen, afkomen, … te oefenen. Je
kledij is hier nog niet nodig.

- Dansers voor de show van zaterdag: tussen 10u tot 15u.
- Dansers voor de show van zondag: tussen 16u en 21u.
Generale repetitie - VRIJDAG 24 en ZATERDAG 25 mei (WARANDE!)
Alle dansers worden een half uur voor aanvang van de generale repetitie verwacht. Je
wordt geacht alle kledij bij te hebben die je ZELF moet voorzien. Kledij die door ons wordt
voorzien, zal klaar staan in de kleedkamers. Deze generale repetitie is volledig zoals de
volgorde van de shows!

- Dansers voor de show van zaterdag: VRIJDAG aanwezig om 18u30, start om 19u00.
Einde is voorzien omstreeks 21u30

- Dansers voor de show van zondag: ZATERDAG aanwezig om 09u30, start om 10u00.
Einde is voorzien omstreeks 12u30

Het is niet noodzakelijk dat dansers blijven tot het einde van de generale repetitie. Zodra
ze gedanst hebben, mogen ze gerust terug naar huis gaan. Ouders/begeleiders mogen in
de zaal blijven wachten, beperkt tot 1 persoon. Het is dus niet de bedoeling dat de hele
familie mee komt.
INFO KLEDIJ
Een overzicht van alle kledij wordt deze week volledig online geplaatst. Hou dus zeker de
website in de gaten! WWW.JAYBEES.BE

INFO SHOW
Make up
Aangezien er wordt gewerkt met belichting is het van belang dat alle dansers voorzien zijn
van een laagje make up. Dit om nog meer te stralen op het podium. ;-) Graag een laagje
bruine crème (fond de teint), een beetje blush op de wangen, mascara en indien mogelijk
een zwart lijntje boven de ogen. De jongens best ook een basislaagje.
Hoe laat aanwezig?
Op zaterdag 25 mei worden alle dansers verwacht om 14u00 in de WARANDE
(zij-ingang links van Barzoen).
Op zondag 26 mei worden alle dansers verwacht om 09u30 in de WARANDE
(zij-ingang links van Barzoen).
Tussen de shows is er voldoende ‘hulp’ voorzien om alle dansers op te vangen. Het is dus
niet nodig dat ze in tussentijd worden opgehaald. Maar dat mag natuurlijk wel!
Voor je tweede show word je een uur voordat je moet dansen terug verwacht.
Wat meebrengen?

- Natuurlijk de kledij die je zelf moet voorzien (altijd handig om even de naam van zoon/
dochter in hun kledij te zetten!).

- Lunchpakket voor tussen de twee voorstellingen (voldoende drinken, koekje,
sportdrankje, druivensuiker, …)

- Boekje, spelletje, … om het “wachten” wat aangenamer te maken (best geen iPad of
andere waardevolle spullen meegeven, dit is steeds op eigen risico!).

De tijdsduur van de show is geschat op een 2 uur, met pauze. De tweede show zal telkens iets
langer duren door een meer uitgebreide afsluiting. Zo kan je al een beetje inschatten op welk uur
je je zoon/dochter kan komen ophalen op het einde van de dag!
Indien er nog vragen zijn horen we het graag!
Groetjes!
Het JayBeeS team
0476 53 00 43
info@jaybees.be

