
Beste PURE danser en ouder,

Ook in 2019 organiseert Dansschool PURE een dansvoorstelling met de volledige dansschool. Op deze 

voorstelling nodigen we ouders, familie, vrienden, kennissen, … uit om te komen kijken! Hieronder kunnen 

jullie alle informatie over deze voorstelling terugvinden.

Voorstelling?

Alle dansers en alle groepen van PURE, zowel klein als groot, zowel uit Gent als Lembeke, nemen deel. Allen

samen werken we toe naar een prachtige voorstelling!

Wanneer? Er gaan dit jaar 3 voorstellingen door:

- Zaterdag 18/5: 15u00 +  18u30

- Zondag 19/5: 15u00

Waar? In het Cultureel Centrum ‘De Stroming’ te Sleidinge (adres: Weststraat 31, 9940 Evergem).

Thema?

Het thema van de voorstelling dit jaar is: ‘The rhythm of the Jungle’.  We verdiepen ons in het verhaal van

Jungle Book en brengen er een eigen versie van. De docenten zullen in de lessen meer info geven over de

rollen van de groepen en de opbouw van het verhaal. 

Ticketverkoop?

Tickets kunnen worden aangekocht vanaf 18 februari via de website van PURE, www.dansschoolpure.be. Op

de homepage staat een direct link naar de ticketverkoop. 

Deelname?

Deze week gaat een strookje rond voor de deelname aan de voorstelling. Vul dit strookje zo snel mogelijk in

(ben je minderjarig, laat dan het strookje invullen door je ouder/verantwoordelijke) en geef aan of je zal

deelnemen  en  aan  welke  voorstellingen  (bij  voorkeur  aan  allemaal  natuurlijk!).  Van  zodra  dit  strookje

ingevuld terug aan de docent werd bezorgd, gaan we ervan uit dat je op die voorstellingen ook effectief kan

deelnemen.

,

 

http://www.dansschoolpure.be/


Repetities?

In  de aanloop  van de voorstelling,  organiseren  we een aantal  extra  repetities met  de  volledige  school.

Hieronder meer info:

- Zaterdag 11/5,  9u30-13u00 in  de Sporthal  in Lembeke.  Voor de dansers  uit  Gent en omstreken

wordt vervoer georganiseerd. 

- Woensdag 15/5 13u00-18u00 in het Cultuurcentrum te Sleidinge (De Stroming). Deze namiddag gaat

een podiumrepetitie door.

- Vrijdag 17/5 18u00 in het Cultuurcentrum te Sleidinge (De Stroming): generale repetitie.

Graag op deze repetities aanwezig zijn. 

Wanneer iedereen wordt verwacht op de voorstellingsdagen, geven we later mee!

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, aarzel niet met ons contact op te nemen. We wensen iedereen

veel plezier en succes in de voorbereidingen van de voorstelling!

Dansende groetjes,

Het PURE team

www.dansschoolpure.be I dansschoolpure@gmail.com I 0478/57 54 28

Volg ons nu ook via facebook en instagram - #DansschoolPURE!
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