Noordwijk, 3 mei 2016
Beste

,

Zaterdag 28 mei gaan we met alle streetdancegroepen naar de Dance2Demo in Krimpen a/d IJssel.
Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, krijg je deze brief mee. Lees en bewaar hem goed!
We verzamelen om 12:45 in gymzaal Binnenhof (Binnenhof 26) (groep 3 graag een kwartiertje eerder). Dit
is dus een andere gymzaal dan waar normaal gesproken de lessen zijn. Zorg dat je er tijdig bent, zodat we
op tijd kunnen vertrekken! We zullen rond 14:00 uit Noordwijk vertrekken en rond 19:15 weer terug zijn.
Neem een paar broodjes en iets te drinken mee voor in de bus.
Alle meiden worden geschminkt en worden dus verzocht om de bovenkleding al
aan te hebben en geen make-up te dragen. Het haar gaan we invlechten in twee
opvlechten. Zoals op het plaatje hiernaast. Als er meiden zijn die dit alvast thuis
willen doen, graag! Als je op YouTube zoekt naar ‘Twee cornrow vlechten
tutorial’, vind je een duidelijke uitleg.
Voor het schminken en vlechten tussen 12:45 en 13:45 zoeken we nog veel hulp.
Wie wil ons helpen? Graag opgeven via Whatsapp of kom even langs in de zaal.
Familie en vrienden kunnen komen kijken, maar moeten wel met eigen vervoer naar de show. We zitten
in Sporthal De Boog (Krimpenerbosweg 2, 2923 LA Krimpen aan den IJssel). De show begint om 16:30 en
de zaal gaat om 16:00 open. Kaartjes (€3,- (t/m 12jr en 65+) en €5,- (13+)) zijn bij de ingang te koop.
Iedereen is verplicht om één grote tas mee te nemen waar alles in past. Dus ook je jas en je schoenen. In de
kleedkamer wordt het heel druk en het is dus moeilijk om alles terug te vinden. Probeer je waardevolle
spullen thuis te laten en alle sieraden moeten af.
De kleding:
Groep 1: Zwarte jazzpant met het zwarte pakje. Zwarte schoentjes met zwarte (of geen) sokken.
Groep 2: Zwarte joggingbroek, zwart shirt (dikke bandjes), zwarte sneakers met zwarte (of geen) sokken.
Groep 3: Zwarte joggingbroek, zwart shirt (dikke bandjes), zwarte boxer, zwarte sneakers met zwarte (of
geen) sokken.
Iedereen rijdt op de heen- en terugweg met de bus mee. Dit zorgt ervoor dat iedereen bij elkaar blijft en
wij er zeker van zijn dat iedereen ook weer terug gaat richting Noordwijk. Om de busreis te kunnen
bekostigen, vragen we je om een eigen bijdrage van €5,-. Graag ontvangen wij dit op 13 of 20 mei tijdens
de les.
Wij willen graag in de les checken of alle kleding in orde is. Daarom vragen we je om op vrijdag 20 mei de
kleding aan te doen.
Vrijdag 27 mei oefenen we voor de laatste keer. Dit doen we met alle groepen bij elkaar van 17:00 – 18:00.
Wij gaan er vanuit dat iedereen mee doet met de show! En anders zouden wij het fijn vinden om dit zo
spoedig mogelijk te vernemen in verband met alle organisatie.
We gaan er een leuke dag van maken!
Groetjes,
Tessa (0613697551)
Ciska (0683344086)
Marga (0630019193)

Vrijdag 13 mei:
Busgeld mee
Vrijdag 20 mei:
Busgeld en kleding mee.
Vrijdag 27 mei:
Generale van 17:00 – 18:00
Zaterdag 28 mei: Dance2Demo! 12:45 verzamelen
Vrijdag 3, 10, 17 en 24 juni: les
Zaterdag 2 juli:
Afsluitdag seizoen DOS

