
  

 

 

NIEUWSFLASH MEI 2019 

 

 GEEN LES: 

  Op 11/5: geen freestyle 5B. 

  Op 11/5: geen lessen van juf Chana en juf Sam, zij moeten dan Belgisch Kampioenschap modern gaan dansen in      

  Leuven. 

  Alleen de les modern 4A gaat wel door op het gewone uur en de gewone plaats. 

  Op 28/5: geen fitmixx B, deelnemers van deze les kunnen op 27/5 meedoen met de les fitmixx A.  

  Op 29/5: generale repetitie. 

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

  Van 3/6 t/m 9/6: lesvrije week, enkel lessen fitmixx, bodypump en HITT gaan door. 

   Op 16/6 laatste dag les van dit dansjaar. 

  

  LESSEN IN ANDERE ZAAL OF ANDER UUR: 

  Op 11/5 gaat ragga A door van 12u-13u in de kleine zaal van de Mixx. 

  Op 15/6 gaan alle lessen van de grote en kleine zaal van de Mixx door in Ter Veste.    

  

  EXTRA LESSEN: 

  Omdat een aantal groepen een dans samen doen op het optreden wil juf Nathalie dit alvast op voorhand met hen      

  oefenen. 

  Deze extra les gaat door op 26/5 in Delfino van 13u30-14u30 voor volgende groepen: 

  Freestyle 1A + Freestyle 3A + Freestyle 4A/5A + Freestyle 2A extra + ragga B, hiphop 5B. Op deze extra les zijn 

  enkel dansers toegelaten, dus geen ouders, grootouders,… 

  

  KLEDIJ ZELF MEE TE BRENGEN NAAR HET OPTREDEN:  

  Freestyle 1A: Zwarte legging en zwart sporttopje (kort), jongens: zwarte broek en zwart  t-shirt of marcel 

  Freestyle 1A extra: zwarte legging, zwarte sportschoenen 

  Freestyle 1B: Zwarte legging, zwart kort topje 

  Freestyle 2A Sam: Zwarte legging, zwarte sportschoenen       

  Freestyle 2A extra Lise: Zwarte legging en zwart sporttopje 

  Freestyle 2B:Zwart shortje, zwart sporttopje (kort), zwarte legging 

  Freestyle 3A: Zwarte legging, zwart sporttopje, jongen: zwarte broek en zwarte t-shirt of marcel 

  Freestyle 3B: Zwarte legging, zwart sporttopje  

  Freestyle 3C: Zwart topje kort en lang en zwarte legging 

  Freestyle 4A+5A: Zwarte broek, zwarte sportbh 

  Freestyle 4B: Zwarte hoge legging, zwart sporttopje 

  Freestyle 4C: Zwarte hoge legging, zwarte sportbh  

  Freestyle 5B: Zwarte legging, zwarte sportbh 

  Freestyle 5C: Zwarte hoge legging en zwarte sportbh 



  

  Kleuters 1 zondag Liesl: Jeansshortje 

  Kleuters 2 zaterdag Robine: Zwarte broek/legging, jeansvestje en witte t-shirt (effen) 

  Predans woensdag Emily: Jeansbroek, zwart shortje om onderaan te doen 

  Predans zaterdag Robine: Wit effen topje spaghettibandjes, zwart shortje 

  Preklassiek zaterdag Robine: roze maillot (uniform), collant en balletschoenen 

  Predans zondag Chana: Zwart shortje om onderaan te doen, zwart topje of t-shirt, zwarte legging 

  Preklassiek zondag Chana: Zwarte t-shirt en legging, roze maillot (uniform), balletschoenen,collant  

  

  Modern 1A Robine: zwart shortje en zwart topje (spaghettibandjes) 

  Modern 1A zaterdag Sam: zwart shortje + zwarte sportbh , Jongens: zwarte legging en zwart onderhemdje  

  Modern 1B Robine: Witte maillot (uniform), zwart shortje, Lennert: maillot en zwarte legging 

  Modern 2A: Balletpak of wit topje, zwart sportbh (kort zwart topje) en zwart shortje 

  Modern 2B: Zwart shortje, zwarte sporttopje (kort), wit hemd oversized (dient als kleedje) 

  Modern 3A: Zwarte coltrui (aanpassend) en zwart shortje 

  Modern 3B: Zwart shortje, zwart sporttopje (kort), felgekleurd effen topje (spaghettibandjes) 

  Modern 4A: Zwart shortje, zwarte sportbh, jongens, zwarte jeans of legging, zwart t-shirt 

  Modern 4B: Zwarte hoge legging, zwarte sportbh 

  Modern 5A: Zwarte short en zwart t-shirt, zwarte sportbh , zwarte hoge kousen 

  Modern 5B: BH die heel laag gaat, zwart shortje, Jongens: zwarte coltrui  

  Modern 6B: BH die heel laag gaat, Zwarte coltrui  

  

  Klassiek 1A Robine: witte maillot(uniform), collant, balletschoenen 

  Klassiek 1A extra Emily: witte maillot(uniform), collant, balletschoenen 

  Klassiek 1B: Witte maillot (uniform)collant, balletschoenen, Lennert: maillot, legging en balletschoenen 

  Klassiek 2A: Blauwe maillot (uniform), collant, balletschoenen, zwart shortje 

  Klassiek 2B: Balletschoenen, Blauwe maillot (uniform), collant, balletschoenen 

  Klassiek 3A: Bordeaux maillot, collant, balletschoenen en zwart shortje 

  Klassiek 3B: Bordeaux maillot, collant, balletschoenen 

  Klassiek 4A: zwarte maillot (uniform), collant, zwart shortje en balletschoenen 

  Klassiek 4B+5B: Zwarte maillot (uniform), collant, zwart shortje en balletschoenen 

  Pointes A: zwarte short (uniform), zwart shortje, pointes 

  Pointes B & C: Zwarte maillot (uniform), zwart shortje, pointes 

  Klassiek Modern volwassenen Robine: Zwart shortje, zwarte t-shirt ronde hals 

  

  Jumping fitness kids 1,2 en 3: Meisjes: Zwart topje (lang of kort), donkere schoenen, jongens: zwarte lange broek, 

  zwart t-shirt, donkere schoenen  

  Jumping junioren: Zwarte legging, zwarte sportbh, Witte sneakers, jeanshemd  

  Tapdans: Tapschoenen, zwarte dunne nylonkousen, jongens zwarte broek, zwart topje of t-shirt 

  Breakdance 1: Zwarte broek, donkere sneakers 

  Breakdance 2: Jeansbroek, witte sneakers 

  Zumba: Zwarte legging en zwart topje of t-shirt , jongens: zwarte broek en zwart t-shirt 

  G-dans 1: wit t-shirt + zwarte lange (jeans/jogging)broek + jeansvestje 

  G-dans 2: wit t-shirt + zwarte lange (jeans/jogging)broek, blauwe lange jeansbroek 

  Latin/stijldans kids: Jongens: zwarte broek en zwarte schoenen 

  

  Hiphop 1A Robine: Jeansbroek, witte/lichte sneakers, grote witte effen t-shirt 

  Hiphop 1A extra Kelly: Zwarte legging, jongens: zwarte broek, witte/lichte sneakers  

  Hiphop 2A Kelly: Zwarte legging, witte/lichte schoenen 

  Hiphop 2A extra Joke: zwarte legging/broek + zwart t-shirt/topje, witte t-shirt/topje, jeansvestje en witte schoenen 

  Hiphop 2B Loulou: Zwarte sportbh, lichte blauwe jeansbroek, witte schoenen 

  Hiphop 3A Nathalie: Zwarte legging , jongens: zwarte broek en witte sneakers 

  Hiphop 3A extra Joke: zwarte legging/broek, sport bh of topje, jeanshemd 

  Hiphop 3B Loulou: Zwarte sportbh, lichte blauwe jeansbroek, witte schoenen 

  Hiphop 4A Nathalie: Zwarte legging , jongens: zwarte broek en witte sneakers 

  Hiphop 4B: zwarte sportbh, lichte blauwe jeansbroek, witte schoenen 

  Hiphop 5A Kelly: Zwarte legging, witte schoenen 

  Hiphop 5B: Zwarte legging, zwarte topje of t-shirt en zwarte schoenen 

  Dance Workout: Zelf zwart/camouflage/kaki, zwarte legging of broek, zwart topje 

  Ragga A Nathalie: Zwarte legging, zwart topje, zwarte schoenen 

  Ragga B Nathalie: Zwarte legging + zwarte sneakers, zwart topje of tshirt  

       

   

 

 

 



  GENERALE REPETITIE:     

  Op 29/05 is het generale repetitie. Hieronder volgt het schema van de generale repetitie. Alle dansers moeten op tijd 

  aanwezig zijn want wij moeten ons houden aan een heel strak tijdsschema. Op deze generale repetitie zijn enkel 

  dansers toegelaten, dus geen ouders,…. 

  13u-14u30: Klassiek 1A, Modern 1A woensdag + zaterdag, preklassiek zaterdag + zondag, predans zaterdag +   

  zondag + woensdag, klassiek 1A extra, freestyle 1A,  freestyle 1A extra, hiphop 1A,  zumba, klassiek 1B,  

  modern 1B, freestyle 1B 

  17u-18u15: jumping fitness kids 1 + 2 + 3,  jumping fitness junioren woensdag + zaterdag, hiphop 1A extra, 

   hiphop 5A, hiphop 2A,  hiphop 2A extra, hiphop 3A, hiphop 3A extra, freestyle 2B, freestyle 2A, 

   freestyle 2A extra. 

  18u15-19u15: modern 2A, klassiek 2A, modern 2B, klassiek 2B, freestyle 3A, freestyle 3B, freestyle 3C, 

  tapdans 1 + 2, breakdance 1 + 2, hiphop 2B, latin/stijldansen kids, freestyle4B 

  19u15-20u15: hiphop 3B, hiphop 4B, klassiek 3A, modern 3A, klassiek 3B, modern 3B, klassiek 4A, 

  klassiek 4B + 5B, pointes A + B + C, freestyle 4A + 5A, modern 4A 

  20u15-21u15: freestyle 5C, ragga B,  modern 4B, modern 5A, freestyle 5B, modern 5B, hiphop 4A, ragga A, 

   dance workout, klassiek modern Volwassenen, freestyle 4C, modern 6B, hiphop 5B 

 

   Als u niet juist weet in welke groep uw zoon of dochter danst, dan kan u altijd een kijkje nemen op onze 

   lessenrooster op de website. De benaming van de groep komt normaal gezien overeen.  

 

   Kleuters 1 en 2 zullen niet deelnemen aan de generale repetitie. Zij zullen op de dag van het optreden kennis 

   maken met het podium. De dansers moeten de kledij die ze zelf moeten meebrengen voor het optreden dan nog 

   niet meebrengen. 

       

   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 hoofdgang 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 afdeling Herselt. 

 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 


