
                                                

                                 

 

Laatste info brief voor Showcase. 

 

 

Zaterdag 2 Juli 2022 

 

Aanwezig: 14.30 u tot na de avondshow einde 21.15u (er is voldoende tijd voor ontspanning). 

We hebben in de middag een generale repetitie. 

– We gaan alles uitleggen en de show draaien. 

- Rond 17.00u zal er een frietbuffet zijn voor alle leerlingen en crew. 

(indien er een dieet is dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven via de app of mail aan Dianne). 

- De kinderen blijven in de pauze bij ons, (wij zullen ons hier aan moeten houden i.v.m. de controle over alle kids). 

- Wij zorgen voor drinken en wat lekkers. 

- Er is voldoende leiding aanwezig. 

 

 

Showcase Zondag 3 Juli 2022    

         

Aanwezig: 13.00u tot 16.00u.  

- De kinderen blijven in de pauze bij ons, (wij zullen ons hier aan moeten houden i.v.m. de controle over alle kids). 

- Wij zorgen voor drinken en wat lekkers. 

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

 

 

 

 

 

 



 

Wat neem je zaterdag en zondag mee: 

 

Alle leerlingen nemen een plastic bak mee, duidelijk voorzien van hun naam. Hier kan alle kleding (duidelijk 

voorzien van je naam) in voor de show en ligt niet alles door elkaar. Zo heeft iedereen zijn eigen bak en is het veel 

overzichtelijker voor iedereen. 

 

Meisjes 

 

Zwart onderbroekje, (zwarte BH.),  zwarte effen sneaker sokjes. 

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

- Body Action Short of effen zwart short, Body Action legging indien in bezit. Body Action Hemdje of t- shirt. 

- Effen zwart hemdje met spaghetti bandjes. 

- Neem zelf een bidon mee. 

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

   (is bekend bij desbetreffende leerlingen).  

- Geen Sieraden aandoen. 

– 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. 

- Neem geen dure spullen mee, deze kunnen kwijt raken of kapot gaan. We zijn hier niet verantwoordelijk voor. 

 

Jongens  

 

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

- Body Action broek, Body Action t- shirt, effen zwarte sneaker sokjes. 

- Neem zelf een bidon mee. 

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

   (is bekend bij desbetreffende leerlingen).  

– Zorg dat je schone haren hebt, je mag gel in je haren doen als je dat gewent bent. 

- Geen sieraden aandoen. 

- Neem geen dure spullen mee, deze kunnen kwijt raken of kapot gaan. We zijn hier niet verantwoordelijk voor. 

 

Let op dat je op tijd aanwezig bent op allebei de dagen. 

– Wij wensen iedereen alvast een leuk showcaseweekend, we gaan er met de kinderen super shows van maken. 



 

 

 

Extra bericht voor toeschouwers 

 

- Voor aanvang van de showcase kunt u consumptiebonnen kopen voor in de pauze of voor na de show zodat er 

in de pauze een goede doorstroom is.  

Bonnen kosten € 2,-  (alleen contante betaling) en zijn inwisselbaar voor koffie, thee, blikjes frisdrank of flesje water. 

* Zonder bonnen zijn de consumpties de normale prijs die het Omnium hanteert.  

 

Glazen en bierflesjes zijn niet toegestaan buiten de horeca! 

 

- Tijdens de pauze is er een enveloppen loterij. 

- 1 lot       €  2,- 

- 6 loten   €  5,- 

- 13 loten € 10,- 

- Met deze keer mooie prijzen aangeboden door vele sponsors. 

- Bij iedere show 3 hoofdprijzen. 

- Contante betaling. 

- Wilt u bedrijf ook onze dansschool steunen bij deze enveloppen loterij, neem dan contact op met Dianne 

via de mail info@bodyactiongoes.nl of via een pb. 

 

                           

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mailto:info@bodyactiongoes.nl
http://www.bodyactiongoes.nl/

