
 
Beste ouders, 

 

Het optreden komt dichterbij. Uw zoon/dochter danst (o.a.) in de dans KANGOEROE. 

 

Wij verwachten uw kind op onderstaande momenten: 

 

Laatste Repetities 

 

CAST DAG UUR PLAATS 

Cast 1 (voorstelling 

zaterdag 1 juni om 

13u00) 

Donderdag 30/5 10u00 – 12u00 Koestraat 21, 

Merelbeke 

Cast 2 (voorstelling 

zaterdag 1 juni om 

20u00) 

Donderdag 30/5 12u30 – 14u30 Koestraat 21, 

Merelbeke 

Cast 3 (voorstelling 

zondag 2 juni om 

13u00) 

Zondag 26/5 10u00 – 12u00 Koestraat 21, 

Merelbeke 

Cast 4 (voorstelling 

zondag 2 juni om 

18u30) 

Zondag 26/5 12u30 – 14u30 Koestraat 21, 

Merelbeke 

!!! Cast 4 

(voorstelling 

zondag 2 juni om 

18u30) 

Vrijdag 31/5 15u00 – 19u00 Artiesteningang 

Capitole Gent  

(Graaf Van 

Vlaanderenplein 5) 

 

 

Voorstelling 

 

CAST UUR TOEKOMEN PLAATS EINDE VOORSTELLING 

Cast 1 

(voorstelling 

zaterdag 1 

juni om 

13u00) 

09u00 Artiesteningang 

Capitole Gent  

(Graaf Van 

Vlaanderenplein 5) 

+/- 15u00 

Cast 2 

(voorstelling 

zaterdag 1 

juni om 

20u00) 

16u15 Artiesteningang 

Capitole Gent  

(Graaf Van 

Vlaanderenplein 5) 

 

+/- 22u00 

Cast 3 

(voorstelling 

zondag 2 juni 

om 13u00) 

09u00 Artiesteningang 

Capitole Gent  

(Graaf Van 

Vlaanderenplein 5) 

+/- 15u00 

Cast 4 

(voorstelling 

zondag 2 juni 

om 18u30) 

16u15 Artiesteningang 

Capitole Gent  

(Graaf Van 

Vlaanderenplein 5) 

+/- 20u30 

 



Voor cast 1, 2 en 3 is er een generale repetitie voorzien op de dag van de 

voorstelling. Voor cast 4 is er een generale repetitie op vrijdag 31/5. 

Na de voorstelling kunnen alle dansers afgehaald worden aan de artiesteningang. 

Wij beseffen dat het voor onze jongste dansers uit cast 2 en 4 een laat tijdstip is. 

Maar wij zijn ervan overtuigd dat zij moe maar voldaan, met een leuke ervaring 

achter de rug terug bij jullie komen. 

 

Vereiste kledij en haartooi tijdens de voorstelling en repetities 

Haar: Meisjes hebben een balletdot met doorzichtig netje en voldoende 

dotspelden (minimum 10 spelden). Fixeren met haarlak of gel (geen midden- of 

zijstreep). Er mogen geen losse haartjes zijn. Bij kort haar, weg uit het gezicht met 

schuivertjes en haarlak of gel. Jongens: haren netjes gekamd en uit de ogen. Indien 

u meer info wil, kan u steeds terecht bij de leerkracht. 

Schoenen: Meisjes: lederen roze balletschoenen.  Jongens: witte lederen 

balletschoenen 

Kledij: Meisjes: effen wit onderbroek Jongens: effen wit onderbroek  

 

Laatste praktische afspraken voor de voorstelling en/of repetities 

 

- Zorg ervoor dat uw kind(eren) op tijd aankomt. 

- Geef gezelschapsspelletjes, strips, boekjes, kleurtjes, kleurboek,… mee. 

- De ouders zijn niet toegelaten in de kleedkamers. 

- Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van kostbare 

voorwerpen. Meebrengen op eigen verantwoordelijkheid. 

- Bij het afhalen van de kinderen na de voorstelling wachten de ouders aan de 

artiesteningang van de Capitole (links naast de hoofdingang). Mogen wij 

vragen om geduld te hebben. Een team van Il Cigno begeleidt de kinderen 

naar buiten en naar de ouders die op straat op hen wachten. 

- Zorg voor voldoende eten en drinken (enkel water). Geen chocolade. Voorzie 

een schort of trui die vuil mag worden om over het kostuum aan te doen 

tijdens het eten. 

- Tijdens de repetities en de voorstellingen is het niet toegestaan dat leerlingen 

naar buiten gaan. 

- Alles naamtekenen met voor- en achternaam. 

- Zorg voor één grote rugzak/tas , met naam er op vermeld, om persoonlijke 

spullen en kledij in op te bergen. (Heel belangrijk!) 

- Wanneer u uw kind naar de voorstelling brengt, zal er een team uw kind 

begeleiden naar de kleedkamers. 

- Laat juwelen thuis. Oorbellen, ringen, kettingen en armbanden zijn niet 

toegestaan. Deze moeten uitgedaan worden. 

- Nagellak is niet toegelaten. 

- Alle lessen gaan steeds door. Indien anders, wordt dit meegedeeld door de 

leerkracht. 

 

Deze richtlijnen lijken soms streng maar zijn de enige garantie op een vlot verloop. 

 

Wij danken u voor uw medewerking! - Het Il Cigno Team  
 

 
 


