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  Gym- en dansshow 2023  

 

Info voor leden, ouders en geïnteresseerden  

De laatste week 

Verantwoordelijken   
Diane Breugelmans, Petra Van Boven, Sonia Ruelens en Inge Orban  

Er zijn 4 shows:   
• Vrijdagavond 24/2 en zaterdagavond 25/2 om 19.30u voor de groepen vanaf 1ste leerjaar   

• Zaterdagmiddag 25/2 om 12.00u en 14.00u voor alle kleutergroepen:   

Peuters / Kleuters 2,5-3j. / Kleuters 4-5j. / Kleuterdans / Dans Mini-kids   

  

Algemene repetitie voor de avondshow   

Donderdag 23 februari in sporthal GITOK van 18u tot +/- 21u45   

• Kinderen tot en met 4de lj die in het 1ste deel van de show optreden, kunnen vroeger 

opgehaald worden, omstreeks 20.00u —> spreek af met de trainer van de groep! 

• Alle andere dansers en gymnasten blijven tot het einde   

• Net zoals voor de echte shows worden de kinderen afgezet via de zij-ingang. Je kan deze 

bereiken via de oprit links naast de hoofdingang van de sporthal. Aan de deur wachten de 

trainers de kinderen op. 

• Kinderen die na deel 1 worden opgehaald = ook via de zij-ingang. Alle anderen kunnen 

gewoon via de hoofdingang naar huis. 

• Volledig volgens programma in kledij en alles erop en eraan 

• Volledige nummers worden ingeoefend met op- en afgaan vanuit de coulissen  

• Eindnummer (met alle deelnemers vanaf 3de leerjaar) wordt na deel 1 een aantal keren 

ingeoefend (kinderen van 1ste en 2de lj die wel tot het einde van een show blijven, nemen 

ook deel uiteraard, maar is niet verplicht —> zie verder) Géén ouders toegelaten in de 

zaal. Het moet een verrassing blijven 😉   

• Gymnasten en dansers kunnen naar elkaar kijken vanop de tribune   

 

Afspraken voor de kleutergroepen op zaterdag   
• De kleuters worden verwacht tussen 11.00u en 11.30u   

• De kinderen worden afgezet aan de zij-ingang = via oprit links van de sporthal   

• Ze worden aan de deur afgezet. Daar gaan vertrouwde “gezichten” de kinderen opvangen 

en naar de refter brengen bij de trainers om zich om te kleden en klaar te maken voor de 

show   

• Ouders zijn niet toegelaten in de coulissen —> dan wordt het onoverzichtelijk voor de 

trainers   

• Per groep is er in de refter een afbakening met voor elk kind een stoel waarop de kledij 

voor de show klaar ligt   

• Alle trainers van alle groepen zijn aanwezig om mee een oogje in het zeil te houden en 

goed voor jullie kinderen te zorgen   

• Er zal teken- en knutselmateriaal aanwezig zijn om de keuters bezig te houden tijdens en 

tussen de 2 shows.  
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• Tussen de 2 shows kunnen de kinderen een zelf meegebrachte boterham eten en drankje 

nuttigen. Gelieve de boterhammen te voorzien van beleg waar niet te veel mee gemorst 

kan worden.  

• Plat water is voorzien door de club.  

• Na de 2de show komen alle kinderen terug naar de sporthal daar worden de kinderen veilig 

terug aan de ouders meegegeven. Ouders die de eerste show komen kijken, kunnen rond 

14.45u terugkomen om hun kind op te halen, of laten vooraf aan de trainer weten wie hun 

kind mag meenemen na de 2de show. Gelieve geduld te hebben zodat het overzichtelijk en 

veilig blijft. Er worden dus geen kinderen opgehaald in de coulissen   

• Publiek wordt enkel via de hoofdingang toegelaten   

Afspraken voor de groepen vanaf 1ste
 leerjaar  (vrijdag en zaterdag) 

• De deelnemers worden verwacht tussen 18.00u en 18.30u   

• De deelnemers komen binnen langs de zij-ingang = via oprit links van de sporthal   

• Kinderen worden aan de deur afgezet —> daar gaan vertrouwde “gezichten” de kinderen 

opvangen en naar de refter brengen bij de trainers om zich om te kleden en klaar te 

maken voor de show   

• Per groep is er in de refter een afbakening met voor elk kind een stoel waarop de kledij 

voor de show klaar ligt   

• Groepen met +12-jarigen krijgen een kleedkamer toegewezen   

• Ouders zijn niet toegelaten in de gang, kleedkamers of refter   

• Publiek wordt enkel via de hoofdingang toegelaten. Deuren openen om 18.30u   

• Alle trainers van alle groepen zijn aanwezig om mee een oogje in het zeil te houden en 

goed voor jullie kinderen te zorgen   

• Er wordt plat water voorzien voor de deelnemers 

• Tijdens de show kunnen de dansers en gymnasten de show op het groot scherm volgen via 

een rechtstreekse videoverbinding.   

• Alle deelnemers blijven gedurende de show achter de coulissen   

• De kinderen van het 1ste en 2de leerjaar mogen tijdens de pauze reeds opgehaald worden = 

rond 20.45u. Ook via de zij-ingang. Gelieve vooraf te melden aan de trainers! Dan 

kunnen zij een lijst opstellen zodat het voor alle toezichters duidelijk is welke kinderen 

opgehaald worden.   

• Na de show (ca 22u30) komen alle kinderen (-12 j) terug naar de sporthal. Daar worden 

de kinderen veilig terug aan de ouders meegegeven. Gelieve geduld te hebben zodat het 

overzichtelijk en veilig blijft.  

 

Enkele tips   
• Spreek af met partner of familie wie welke show komt kijken wanneer je je kind tijdens de 

pauze van de shows ‘s avonds wil komen afhalen. Zo kan je een beurtrol voorzien.   

• Bereid je kind voor op het “afzetten” aan de deur —> dit kan traantjes voorkomen   

• Zorg dat alle kledij voorzien is van naam. Ook de schoenen! Telkens opnieuw wordt er 

enerzijds een hele garderobe achter gelaten en anderzijds zijn er kledingstukken die 

verloren gaan.   

• Breng de kinderen telkens op tijd zodat ze zich in alle rust kunnen voorbereiden. Ook voor 

de trainers verloopt dan alles veel meer ontspannen.   

• Blijf niet met vragen of bedenkingen zitten. Spreek de trainer aan. Je kan je vraag ook 

stellen via turnfeest@gymka.be   

 

Bedankt alvast voor uw medewerking en het vertrouwen en hopelijk gaan  

zowel de dansers & gymnasten, als de kijklustigen genieten van de show!  
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