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1) Wij wensen iedereen een creatief, gezond én dansend 2020 toe! 
 

2) Dansdagen tijdens de krokusvakantie: maandag 24/02 (4-7 jaar), dinsdag 25/02 

(6-9 jaar) en donderdag 27/02 (9-12 jaar). Een volledige dag dans, sport en spel 

voor slechts € 18.  

Aanvang om 9u (kinderdans om 10u) en einde om 16u. Als afsluiter tonen de 

kinderen om 16u hun aangeleerd dansje. Breng je eten, drinken en je danskledij mee. 

Gelieve je tijdig in te schrijven via onze website (of bij je docent). 
 

3) Kaartverkoop van de shows start op zondag 26 april vanaf 10u (via nummering 

wachtrij en inbellijn). Kaarten (15 € of 20 €) zijn verkrijgbaar zolang de voorraad 

strekt. Vooraf reserveren is niet mogelijk. 

Op de achterkant vindt u het ‘overzicht deelname groepen shows’ terug. 

De jaarlijkse shows van 21 mei tem 24 mei vinden plaats in Sportoase. 
 

4) Mogen wij met nadruk vragen ervoor te zorgen dat uw kinderen de lessen vanaf nu 

wekelijks én tijdig bijwonen. Dit in functie van een optimale voorbereiding voor het 

optreden. 
 

5) Alle info over de shows is terug te vinden op onze website: www.pivolte.be. 

Vragen hierover mag je steeds mailen naar info@pivolte.be. 
 

6) Enkel dankzij uw hulp kunnen wij dit spektakel realiseren! Geef daarom deze 

strook af aan je docent of mail het ons door vóór 1 februari! Dank je wel! 
 

Hulpstrook shows Pivolté (knippen) ----------------------------------------------------------------------- 
 

Graag verlenen wij onze hulp bij (bolletje(s) kleuren waarmee u wil helpen): 
 

0 het aanmaken of aankopen van kledij (vergadering 25/01 om 16u in Pivolté); 

0 de opbouw (19/05 vanaf 17u) en/of de afbraak (24/05 vanaf 17u) van de zaal; 

0 ontwerp en uitvoering decor(stukken);  

0 de begeleiding van de dansers (o.a. kleedkamers) tijdens de repetities/shows;    

0 het schminken van de dansers; 

0 het onthaal van de dansers, de ouders en het publiek; 

0 de verkeersstroom in goede banen te leiden voor en na de shows;  

0 de verkoopstand ten voordele van EIB; 

0 het steunen via een advertentie in ons programmaboek of andere; 

0 het verzorgen van de keuken/hulp bij catering voor de vaste technici. 
 

Naam ouder(s) + naam danser:…………………………………………………. 
 

 + mailadres: ……………….………………@…………………………… 

 
 

http://www.pivolte.be/
mailto:info@pivolte.be

