SHOWCASE
Zaterdag 9 juni 2018.
14.00 en 19.00u.
Locatie Omnium Goes, Theaterzaal.

We zijn al enkele maanden bezig met alle groepen om een meeslepende en spannende dansshow
neer te zetten.
Deze dag zullen al onze leden u kennis laten maken met verschillende dansvormen, en dansstijlen
die iedere week met veel plezier worden beoefend door onze leerlingen.
De topsporthal zal omgetoverd worden in een echte theaterzaal, het belooft een spetterende show te
worden.
Alle leerlingen dansen allebei de shows mee (m.u.v. de peuter/kleuter groep).
Kaartverkoop zal zijn in week 15, 16 en week 20.
Dinsdag
(10 April, 17 April en 15 Mei) van 16.30u tot 20.00u.
Donderdag (12 April, 19 April en 17 Mei) van 16.30u tot 20.00u.
Vrijdag
(13 April, 20 April en 18 Mei) van 16.30u tot 20.00u. (13 april van 16.30u – 18.00u).
Locatie kaartverkoop: Danszaal Omnium.
Kosten kaartje : € 7,50 p.p. per show. (volwassenen en kinderen).
Er zijn per show maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar. VOL is VOL.
– Verdere info voor uw kinderen wat tijden betreft volgt later via onze site en/of facebook.
– Wel is het belangrijk dat alle kinderen (met uitzondering van de peutergroep)de
Body Action Goes kleding hebben (singlet,en short) incl. onze effen zwarte danssneakers.
– Er zal een extra pasmiddag gepland worden in mei, houd onze site en/of facebook in de
gaten voor de datum.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers.
– Wie wil ons helpen met kleding maken.
– Wie kan ons helpen met het opbouwen en afbreken van belichting en geluid
(graag mannen die van aanpakken weten).
Tijd : Vrijdag 8 juni 12.00u tot ongeveer 16.00u.
– Hulp na show om zaal leeg te ruimen zaterdag 21.30u (ongeveer 1 ½ uur).
Tijd: Zaterdag 9 juni na de avondshow om ongeveer 21.30u (ongeveer 1 ½ uur).
– Kaartcontroleurs voor zowel de middag- als avondshow.
– Zaalgidsen voor zowel de middag- als avondshow.
Als u ons wilt helpen stuur ons dan een mail, veel handen maken licht werk!

info@bodyactiongoes.nl

