
 
 

Optreden hiphop & breakdance 
Zondag 6 mei, Capitole GENT 

Brief voor groepen die in beide casts optreden 
 

 
 
Beste dansers en ouders, 
 
Zoals je wellicht al uit onze nieuwsbrief hebt vernomen treden wij dit jaar opnieuw op.  
 
In deze brief willen we alvast de data & uren van de voorstellingen & repetities meegeven. 
 
De voorstelling van hiphop & breakdance vindt plaats op: 
 

Voorstelling hiphop en  breakdance op zondag 6 mei 2018 Capitole, Gent 
 
De leerlingen van prehiphop & het 1ste & 2de leerjaar hiphop uit Deurle nemen niet deel aan deze voorstelling, zij 
treden op zondag 22 april op.  
 
Voor een goed verloop en een geslaagd resultaat houden we ook enkele algemene repetities.  
 
Uurregeling repetities voorstelling hiphop & breakdance  
 
Hieronder vindt u de uurregeling van de repetities voor cast 1 en cast 2. Deze gaan door in de Koestraat 21 te 
Merelbeke.  
 
 

UURREGELING LOCATIE 
Woensdag 11 april Cast 1: 14u tot 17u Koestraat 21 in Merelbeke 
Vrijdag 13 april Cast 2: 14u tot 17u Koestraat 21 in Merelbeke 
Zaterdag 28 april Cast 1: 15u tot 17u30 

Cast 2: 18u tot 20u 
Koestraat 21 in Merelbeke 

Donderdag 3 mei Cast 1: 17u tot 19u Koestraat 21 in Merelbeke 
Zaterdag 5 mei Cast 2: 15u tot 17u30 Koestraat 21 in Merelbeke 
Zondag 6 mei Cast 1: 12u aanwezig 

-> optreden om 16u 
-> optreden om 19u30 

Capitole, Gent 

 
 
Alle dansers brengen naar de repetities en de voorstellingen hun sneakers voor het optreden mee. Haartooi wordt 
afgesproken met de leerkracht.  
Wij hopen ons aan deze vooropgestelde uurregeling te kunnen houden. Mocht deze wat uitlopen, graag hiervoor uw 
begrip.  
Wanneer u uw kind brengt naar de repetitie, zal uw kind door een team begeleid worden naar de kleedkamers. In 
het belang van de kinderen kunnen wij ouders niet toestaan de repetities bij te wonen.  
 
Extra info: alle lessen op zaterdag gaan steeds door.  De week na het optreden gaan de danslessen hiphop & 
breakdance niet door. 
 
 
 



 
Kledij & schoenen hiphop & breakdance  
 
Wij gaan ook dit jaar opnieuw op zoek  naar een coole outfit voor het optreden.  De regeling voor de schoenen 
daarentegen is veranderd, aangezien het praktisch niet meer mogelijk is om dit intern te organiseren. 
Het is de bedoeling dat u zelf op zoek gaat naar een gepaste sneaker (Lieze stuurt een foto met het gewenste model 
en kleur door en dit uiterlijk op 10 februari).  Op de eerste repetitie zou dit in orde moeten zijn. Mocht u hierover 
vragen hebben, kunt u altijd terecht bij de leerkracht in kwestie. 
 
De kledij (niet de sneakers) wordt aangekocht door Il Cigno en blijft dan ook in handen van de dansschool na het 
optreden. 
 
Ticketverkoop 
 
Vanaf maandag 5 februari t.e.m. maandag 23 april is het mogelijk tickets te bestellen via onze website 
(www.ilcigno.be). De prijs van een ticket bedraagt € 17. De kaarten kunnen afgehaald worden tijdens de repetities. 
Wij vragen om praktische redenen uitdrukkelijk om het geld niet te storten. Bij de reservering van de kaarten is het 
ook mogelijk een DVD te bestellen. 
 
 
Naaisters 
 
Ook dit jaar zijn wij op zoek naar ouders, grootouders of familieleden die ons kunnen helpen bij het realiseren van de 
kostuums. Dit houdt in; kostuums verkleinen, zomen innaaien, knopen, haken en ogen aannaaien, kostuums in 
elkaar steken, bestaande kostuums aanpassen naar iets nieuws, herstellingen… 
Wie zich geroepen voelt en ons graag wil helpen mag gerust contact opnemen met ons via het mailadres 
info@ilcigno.be 
 
Kort na de krokusvakantie zal u nog een brief krijgen met praktische informatie over de voorstelling zelf. 
 
Heeft u nog vragen of is iets niet duidelijk, dan kan u altijd contact opnemen met Lieze De Groeve via 
lieze@ilcigno.be 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 
Het volledige Il Cigno team heeft er alvast zin in! 
 
Met vriendelijke groeten 
Het Il Cigno team 
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