
                                                                                        

                                
Showcase  en Generale repetitie. 

Generale Repetitie woensdag 19 juni 2019. 

Voor alle deelnemers van de Showcase. 

Tijd: 16.30u tot 19.30u neem een paar boterhammetjes mee. Er is geen tijd om uitgebreid te eten. 

Kleding: Body Action Goes kleding  zomerpakket, danssneakers voor streetdance groepen. 

– We gaan alle dansen goed oefenen, en de show aan elkaar plakken. 

– Er is voldoende begeleiding aanwezig om voor de kinderen te zorgen.  

 

Showcase  zaterdag 22 juni 2019. 

Aanwezig: 12.00u tot 21.30u,  kleuters om 13.30 u aanwezig. 

 Lunch thuis nuttigen, verder zorgen wij voor voldoende drinken, lekkers  en ook voor avond eten.  

(indien er een dieet is dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven op papier aan Dianne). 

– alle leerlingen nemen  een plastic bak mee, duidelijk voorzien van hun naam. Hier kan alle kleding in voor de 

show en ligt niet alles door elkaar. Zo heeft iedereen zijn eigen bak en is het veel overzichtelijker voor iedereen. 

** De kinderen blijven in de pauze en tussen de shows door bij ons,  

   er is voldoende leiding  aanwezig en er zal in alle rust voor hun gezorgd worden. 

Wat moet iedereen aandoen:  Zwart onderbroekje, (zwarte BH- Meisjes-),  zwarte sneaker sokjes. 

Body Action Goes kleding, daar kom je mee naar het Omnium (dansschoenen meenemen). 

– Body Action Short , Body Action Hemdje, (Body Action Trui voor tussen door de shows, indien in bezit). 

– Er zijn verschillende groepen die extra kleding mee moeten nemen,  let erop dat je die bij hebt, 

   (is bekend bij desbetreffende leerlingen).  

– Al je kleding moet je voorzien van naam, en je neemt een  tas mee waar jouw naam op staat zodat je al je    

kleding  die je niet nodig heb bij de show daar in kan doen en niets kwijtraakt. 

– Zorg  dat je schone haren hebt die op een hoge staart  zitten, extra zwarte elastiekjes en schuifspeldjes. Geen 

glitters  en gel in de haren, geen sieraden, make-up doe je thuis : smokey eyes. Als je niet weet hoe dat is zoek 

dan even op YouTube.  

Let op dat je op tijd aanwezig bent op allebei de dagen, we moeten ons houden aan een strak programma. 

– Wij wensen jullie alvast een leuke showcase, we gaan er met de kinderen  supershows van maken. 

 **  Let op, wij zullen ons hier aan moeten houden i.v.m. de controle over alle kids. 

     Voor de laatste nieuwtjes en info: www.bodyactiongoes.nl     

http://www.bodyactiongoes.nl/

