
  

 

 

NIEUWSFLASH APRIL/MEI 2019 

  GEEN LES: 

  Op 22/5: geen lessen in Lier. 

  Op 29/5: generale repetitie. 

   Van 30/5 t/m 2/6: dansshows. 

   Van 3/6 t/m 9/6: les vrije week. 

   Op 16/6 laatste dag les van dit dansjaar. 

  

   LES IN ANDERE ZAAL OF LOCATIE: 

   Op 12/06 gaat de les van de regenboogdansers en regenboogwielers door in de Putting. 

  

    EXTRA LESSEN: 

    Omdat een aantal groepen iets samen doen op het optreden willen de lesgevers alvast op voorhand dit  

    met hen oefenen. 

    Deze extra les gaat door op 26/5 in de turnzaal van Sint-Ursula, Kanunnik Davidlaan 15 in Lier van 10u- 

   12u30 voor volgende groepen:  Alle groepen hiphop van Nijlen, 

    alle groepen van juf Dorien van Nijlen, Kessel en Lier, uitgezonderd de kleuters 1 en 2. 

    Alle groepen van juf Nathalie van Lier. Op deze extra les zijn enkel dansers toegelaten, dus geen  

   ouders, grootouders,… 

  

     KLEDIJ ZELF MEE TE BRENGEN NAAR HET OPTREDEN:     

     Hiphop 2 Lier: Zwarte legging/broek  en witte sneakers 

     Hiphop 3A lier: Zwarte legging/broek  en witte sneakers 

     Hiphop 3B lier: Zwarte legging/broek, zwarte sportbh en zwarte schoenen 

     Ragga: Zwarte legging/broek ,zwarte sportbh, witte schoenen en eventueel iets om rond te knopen +      

     eigen combinatie zwart-wit-army. 

     Hiphop 1 Lier: Zwarte legging/broek en witte sneakers  

     FS1 Lier: zwarte legging/broek 

     FS2 Lier:  Zwarte legging + eventueel iets zwart om rond te knopen.  



     FS3 Lier: Zwarte legging, zwart kort topje 

     Kleuters 2 : Zwarte legging, jeansbroek  

     Modern 2 Lier: Zwarte sportbeha (kort topje) en zwart shortje, zwarte legging 

     Modern 3 Lier: Zwart shortje + zwarte sportbeha 

     Klassiek 1 Nijlen: Witte maillot en balletschoenen, zwart shortje 

     Modern 1 Nijlen: Meisjes: Zwart/wit topje en shortje, jongen: zwarte legging en zwart T-shirt 

     Regenboogdansers: Zwarte broek + zwart T-shirt  

     Hiphop 1 Nijlen: zwarte legging (jongens: zwarte lange broek)+ zwarte schoenen 

     Hiphop 2 Nijlen: zwarte legging +zwart topje (lang of kort)+zwarte schoenen 

     Hiphop 3 Nijlen: zwarte legging + witte schoenen 

     Klassiek 2 Nijlen: Balletschoentjes +zwarte sportbeha, zwart shortje + zwart topje 

     Modern 2 Nijlen: zwarte legging en jongen ook nog een zwart T-shirt) 

     Klassiek 3 Nijlen: Zwart maillot + balletschoenen + zwart topje 

     Modern 3 Nijlen: Zwarte sportbeha, zwart shortje, zwarte legging 

     Freestyle 2 Kessel: zwarte legging + zwart topje 

     Freestyle 3 Kessel: Zwarte legging + zwart topje 

     Pointes: zwarte sportbeha + zwarte legging en zwarte maillot 

     Modern 4: Zwarte sportbeha, zwarte legging 

     Groepen die niet op deze lijst staan moeten zelf geen kledij voorzien. 

      

       GENERALE REPETITIE: 

       Op 29/05 is de generale repetitie van 14u30-17u in de Mixx, Asbroek 1 in Herselt voor alle dansers  

      behalve kleuters 1 en 2 van Nijlen en Lier. 

       Zij zullen op de dag van het optreden kennis maken met het podium. De dansers moeten de kledij die  

      ze zelf moeten voorzien voor het optreden dan nog niet meebrengen. 

       Op de generale repetitie zijn enkel dansers toegelaten, dus geen ouders,…. 

       

       DAG VAN HET OPTREDEN ZELF: 

      Dansers moeten zelf een half uur voor de show begint aanwezig zijn. Zoals de voorbije jaren hebben  

      wij weer 3 ingangen voor hen voorzien in de hoofdgang. 

      In deze hoofdingang zullen jullie op witte borden een lijst terugvinden. Op deze lijst kunnen alle  

     dansers hun ingang en kleedkamer terugvinden. 

      Aan deze ingangen worden de dansers opgewacht door onze vrijwilligers, ouders zijn NIET toegelaten  

     in de kleedkamers omdat wij anders geen overzicht meer hebben. 

      Tijdens de pauze blijven alle dansers in de kleedkamer, ook dan zijn ouders hier niet toegelaten. 

      Na het optreden wachten de kleuters op de ouders aan de ingang waar ze zijn binnengegaan. 

      Alle andere dansers komen naar de zaal zelf. Gelieve er wel rekening mee te houden dat het even kan  

     duren voor alle dansers klaar zijn. 

      Onze helpers doen hun uiterste best om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dansers die tussen de 2  

     voorstellingen in de Mixx blijven zonder begeleiding laten dit weten via mail. 

      Tijdens het optreden voorzien wij water in de kleedkamer, als de danser liever iets anders drinkt dan  

     mag hij/zij dit altijd meebrengen (Let op: geen glas in de kleedkamer toegelaten). 



 

      Geef zeker iets mee om te eten, dansers kunnen enkel na het optreden eventueel iets kopen om  

      te eten. Gelieve als ouders niets naar de kleedkamers te brengen. 

      Onze naaisters hebben heel veel werk gestoken in onze mooie kledij en we willen deze graag  

      proper houden voor de volgende optredens. 

      Er mag ook altijd iets meegebracht worden om te spelen, dit is wel op eigen verantwoordelijkheid,   

     dansstudio Bouger is niet aansprakelijk bij eventueel verlies of schade. 

      Vergeet jullie eigen kledij niet mee te brengen + een eigen borstel, haarrekjes en speldjes. 

      Kledij die de dansers mogen lenen van onze dansstudio wordt na het optreden teruggelegd in de  

      squashbox voor de andere groepen. 

     Deze kledij is onze eigendom en wordt niet mee naar huis genomen. 

      

      INFO OUDERS:  
      Het zijn geen genummerde plaatsen in de zaal. Mensen die op de dag van het optreden hun kaarten nog niet  

      hebben ontvangen, kunnen deze afhalen aan de kassa in de grote gang. 

      De deuren gaan 1u voor de voorstelling begint open (dus om 10u en 16u). Na het optreden kunnen jullie indien  

      jullie wensen nog rustig even blijven zitten, om 15u30 vragen 

     wij aan IEDEREEN om de zaal te verlaten, zo kunnen wij ze terug in orde brengen voor de volgende voorstelling. 

  

        

   

 

       BESTELLEN DVD: 

       Had u graag een DVD van het optreden? Deze kan u online via onze  

      website bestellen vanaf 2/6 tot 13/6/2019. 

       Indien u gekozen heeft om de DVD af te halen dan kan dit op zondag 7/7  

      van 10-12u in Delfino. 

   

 

     AUDITIE WEDSTRIJDTEAMS: 

      Sinds een aantal jaren hebben wij verschillende wedstrijdteams in onze afdelingen Lier en Nijlen. 

      Wil je graag deel uit maken van 1 van onze teams waag dan je kans en kom naar de audities.  

      Inschrijven is verplicht! 
 

 



 

 

 
 

 

 

                                                                                                                            Groeten, 

Het Bougerteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


