Turnhout, 28 februari 2019

Het is zover: op 25 en 26 mei 2019 zal onze show weer plaatsvinden in de Warande! Ook dit
jaar zullen de groepen verdeeld worden over twee dagen, zodat er twee verschillende shows
zijn. Je danst dus enkel de shows op zaterdag of de shows op zondag. De verdeling van de
groepen kan je online vinden op www.jaybees.be.
Maar… Hoe ziet het weekend eruit?
Zaterdag 25 mei 2019
Show 1: aanvang 15u00,
deuren open 14u00
Show 2: aanvang 19u30,
deuren open 18u30

Zondag 26 mei 2019
Show 1: aanvang 10u30,
deuren open 09u30
Show 2: aanvang 15u00,
deuren open 14u00

Generale repetities in de Warande:
Show zaterdag: vrijdag 24 mei om 19u00
Show zondag: zaterdag 25 mei om 10u00
Generale repetities in JayBeeS:
Show zaterdag: zondag 19 mei om 10u00
Show zondag: zondag 19 mei om 16u00
De show zal ongeveer 2,5 uur duren (inclusief een pauze).
Als je besluit om mee te doen, ben je bij beide shows én de generale repetities aanwezig. Doet
jouw cursus bijvoorbeeld mee op zaterdag? Dan ben je aanwezig op de generale repetitie van
19 en 24 mei én doe je beide shows mee op zaterdag 25 mei.
Doe je zelf niet mee als danser, maar wil je wel een helpende hand toesteken? Contacteer
ons dan op show@jaybees.be! Onze show zou namelijk niet mogelijk zijn zonder onze
vrijwilligers. Daarnaast zoeken we ook dit jaar weer sponsors. Zij mogen ons op het emailadres show@jaybees.be contacteren.
Kunnen je familie en vrienden niet wachten om je te zien dansen? Goed nieuws! Op 28 maart
2019 (10u00) zal de ticketverkoop van start gaan. De prijs voor een volwassene bedraagt 13
euro en voor kinderen tot en met 6 jaar betaal je maar 6,50 euro. Maar hoe kan je nu je tickets
bestellen? Je gaat gewoon naar de website van de Warande! In de dansschool zullen er geen
kaarten beschikbaar zijn. Tickets kunnen snel gaan en op is op. Daarom geven we je de tip om
op voorhand een account aan te maken. Je kan ook telefonisch en aan de balie tickets
bemachtigen.
Deze informatie kan je ook terugvinden op onze website (www.jaybees.be) of stuur een
mailtje naar show@jaybees.be.
Dance. Share. Be yourself… Together.

