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Beste Shakers en ouders
Het jaar vliegt voorbij maar er staan nog een aantal belangrijke dingen op ons To-Do-lijstje. Voor onze wedstrijddansers zijn het
spannende momenten met de Vlaamse en Belgische Kampioenschappen voor de deur. En een aantal podiumplaatsen liggen zeker
binnen handbereik dus duimen maar. Daarnaast neemt Shake zoals gewoonlijk ook deel aan een aantal optredens en niet te vergeten
natuurlijk: onze jaarlijkse dansshow op 25 & 26 mei waarin al onze dansers kunnen schitteren. In deze nieuwsbrief vinden jullie bondig de
belangrijkste informatie terug. Let op! Er zijn 4 shows en iedere danser danst minimum in 2 shows: één op zaterdag en één op zondag. In
beide shows kan u genieten van de dansprestaties van jong en …. .

SHAKE SHOW Zat 25 + Zon 26 Mei 2019
Zaal: De Zoerla, Gevaertlaan 1, Zoerle-Parwijs

GENERALE REPETITIE (Zoerla) :
- VRIJ 24 MEI 18h30-21h(30):

Groepen Show 2
Groepen Show 1
Voor de verdeling van de groepen: info bij de lesgever.
Aanwezig: 30 min. voor start Generale Repetitie
1uur voor start show,
(behalve indien anders afgesproken met de lesgever.)
Tijdens de gen. repetitie zijn er geen ouders toegelaten.
Voor de kids die niet naar huis gaan: er is opvang voorzien.
Zorg wel voor voldoende drank en een lunchpakketje.

- ZAT 25 MEI 9h-11h30 (12u):






SHOWS :
 Zaterdag
 Zaterdag
 Zondag
 Zondag

25/5 om 13h30:
25/5 om 18h30:
26/5 om 11h:
26/5 om 17h30:

SHOW 1
SHOW 2
SHOW 1
SHOW 2

KAARTENVERKOOP
SHOWShow Zoerla te Zoerle-Parwijs
- Zat 21 + Zon 22 mei SHAKE
2016: Shake

De kaartenverkoop voor de show (Kidsgroepen
zal dit jaar volledig
gebeuren en
za- online
en zondagnamiddag
/ Jeugdgroepen

5 gaatza-avons
van start en
op zondagnamiddag.)
zondag 5 mei om 21h stipt!

Let op ! Sommige shows zijn snel volzet.
- Zo 28 februari 2015:
Pastadag
De E-tickets kunnen besteld, betaald en afgedrukt worden via:
https://shake.eventsquare.co/ (op 5/5 vanaf stipt 21h ! ).
Deze link zal vanaf 5/5 ook terug vindbaar zijn via onze facebookpagina en
onze site.(Bij eventuele problemen kan u terecht bij: support@eventsquare.co)

Inkom: Volwassenen:
Kinderen -10j:

9€
3€

(Voor elke kidskaart ontvangt u een

gratis drankbonnetje aan de inkom.)

Optredens/activiteiten Shake (onder voorbehoud):
Zondag 5 mei : Optreden SILA (Ong. 14h-16h15 )
Zondag 12 mei : Tongelse Dorpsfeesten (Ong. 15h)
Zondag 30 juni : Braderij Westerlo (14h30 – 15h30)
AUDITIES WEDSTRIJDTEAMS Disco-Street-Modern: 1+2+8 juni (info volgt)

HELPERS: Voor onze shows zoeken we uiteraard weer
heel wat helpers. Wil jij onze toffe bende vervoegen of kan je
mee helpen opstellen/opruimen, geef dan je naam en taakvoorkeur zo snel mogelijk door via een mailtje naar:
liesbethvanderborgth@hotmail.com.
Word lid van onze Dansstudio
Shake facebookpagina en
blijf op de hoogte van het
laatste Shake nieuws.

Het Shake-Team
Meer info of heb je een vraag? www.dansstudioshake.be
of info@dansstudioshake.be
of 0495/595417
info@dansstudioshake.be
www.dansstudioshake.be

