
 

 

 

 
 

Dansvoorstelling ‘Dans door het Circus’ Cast 3 
 

Donderdag 26 mei  om 17.30 u 

en 

Zondag 29 mei om 10.30 u 

 

Beste ouders en lieve dansers, 

Jullie hebben alvast gelezen in onze nieuwsbrief dat wij ook dit jaar met onze dansschool op 

het podium willen schitteren.  

De leerlingen van preballet 1 t.e.m. ballet 6, van jazz 1 t.e.m. jazz 6, van prehiphop t.e.m. 

hiphop 6+7 en break I + II treden op in het Hemelvaartweekend van 26 t.e.m. 29 mei. 

De voorstelling kreeg de titel: ‘Dans door het Circus’. 

In deze eerste brief willen we alvast de data van de voorstelling en de repetities waar je kind 

aan deelneemt, meegeven. 

WANNEER TREEDT MIJN KIND OP? 

Voorstellingen op donderdag 26 mei om 17.30 u en zondag 29 mei om 10.30 u 
Cultuurhuis, Driekoningenplein 20, Merelbeke 

 

Voor een goed verloop en een geslaagd resultaat, houden we ook enkele algemene repetities. 

Deze repetities dienen o.a. om  

- het stuk in elkaar te zetten zodat alle choreografieën vlot achter elkaar komen 

- kostuums te passen 

- de dansers het geheel van de voorstelling laten zien en aanvoelen 

- de finale aan te leren en in te oefenen 

 

UURREGELING REPETITIES  LOCATIE 

Woensdag 13 april 9.00 u - 11.00 u Koestraat 21, Merelbeke 

Zondag 1 mei 9.00 u – 11.00 u Koestraat 21, Merelbeke 

Zondag 15 mei 11.00 u – 13.00 u  Koestraat 21, Merelbeke  

 



 

 

 

 

Extra info i.v.m. de repetities. 

Iedereen brengt zijn dansuniform (naamgetekend!) mee en een wit onderbroek, voor 

klassiek ballet maak je een dot met een doorzichtig netje (géén gehaakt) en voor jazz 

en hiphop een staart.  

 

Wij hopen ons aan deze vooropgestelde uurregeling te kunnen houden. Mocht dit wat 

uitlopen, graag hiervoor jullie begrip. 

 

Wanneer je je kind brengt naar de repetitie, zal je kind door een team begeleid worden naar 

de kleedkamers. In het belang van de kinderen en de organisatie kunnen wij ouders niet 

toelaten in de kleedkamers en/of de repetities bij te wonen. Wij begrijpen dat sommige 

kinderen jong zijn, maar wij doen er alles aan om hen een heel fijne ervaring te 

bezorgen. 

 

Ticketverkoop 

Vanaf maandag 28 maart is het mogelijk tickets te bestellen via onze website (www.ilcigno.be). 

De prijs van een ticket bedraagt €15 voor kinderen tot 12 jaar en €20 voor 12+ jaar. Bij de 

reservering van de kaarten zal het ook mogelijk zijn een digitale opname te bestellen. 

Helpende handen / vrijwilligers 

Ook dit jaar zijn wij op zoek naar ouders, grootouders of familieleden die ons kunnen helpen 

bij het realiseren van ons optreden. Dit houdt o.a. in: naaiwerk, opvang en toezicht bij repetities 

en tijdens de voorstellingen, hulp bij aan- en omkleden, verzorgen haartooi … 

Wie zich geroepen voelt en ons graag wil helpen, kan gerust contact opnemen met ons via e-

mail naar info@ilcigno.be 

Later dit schooljaar zal je nog een brief krijgen met praktische informatie over de voorstelling 

zelf. 

Heb je nog vragen of is iets niet duidelijk, dan kan je altijd contact opnemen. 

Alvast bedankt voor jullie medewerking! Het volledige Il Cigno team heeft er alvast zin in! 

Met vriendelijke groeten 

Het Il Cigno team 

 

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

