
Dans Recital 2021 
 
Beste ouders, beste dansers 
 
Binnenkort is het zo ver en staan we met z’n allen terug op de planken in zaal OCAR te Rumbeke voor het 
35-jarig bestaan van onze dansschool. 
 

Laat ons hopen dat evenementen verder mogen blijven doorgaan…. 
Om onze voorstellingen zo coronaproof mogelijk te organiseren zal het “Covid Safe Ticket” gecontroleerd 
worden bij het binnenkomen van Zaal OCAR. 

 
OPGELET!!! De voorstellingen van 4 en 5 december zijn reeds UITVERKOCHT! 
Nog enkele tafels vrij op vrijdag 3 december voor de snelle beslissers. 
Er zijn geen tickets meer te verkrijgen aan de deur. 
 

 
De bar zal open zijn 1 uur voordat de voorstelling begint, tijdens de pauze en na de voorstelling 

met bediening aan de tafels. Tijdens de voorstelling worden geen dranken geserveerd! 

 

 

De VIP arrangementen zijn enkel verkrijgbaar op bestelling.  Koop dus vooraf je “kleine bubbel” of “grote 

bubbel” aperitief kaart!  Geef ook vooraf je keuze van dranken door, zo kunnen we onze bestelling op 

voorhand inplannen. Op de tapasschotel mag je genieten van o.a. olijven, ansjovis, zongedroogde tomaten, 

salami, kaas, grissini…  

 

Hieronder volgt de volledige regeling voor de repetities in Zaal OCAR en de regeling voor de 
dagen van de voorstellingen. 
 
Deze repetities zijn noodzakelijk om een vlot verloop van het optreden te garanderen.   

Graag vragen wij dan ook om zoveel mogelijk het repetitieschema te respecteren en tijdig aanwezig te zijn. 

Ik probeer alle repetities zo goed mogelijk te plannen en het is voor iedereen leuker als het niet al te veel 

uitloopt! 

 

“De Notenkraker” repetities in de dansstudio 
 

Zaterdag 20 november en zaterdag 27 november   H. Consciencestraat 56, Roeselare 

 

11.30u – 12.30u  Doorloop Act 1  (Allen Act 1: zie kader hieronder) 

12.30u – 13.30u  Doorloop Entr’acte: (Muizen, soldaten, sneeuwvlokjes, hoofdrollen) 

13.30u – 14.30u  Doorloop Act 1  (Allen Act 2: zie kader hieronder) 

 

De Notenkraker Act 1: Ballet Kern AB – Ballet gevorderen A – Poppen (Geike – Asani – Owen) – Company 

De Notenkraker Entr’acte: Ballet Kern BC – Ballet gevorderden C – hoofdrollen 

De Notenkraker Act 2: Ballet gevorderden B – Ballet gevorderden BC – Ballet Kern C – Neo klassiek B – Neo 

klassiek C – Company  –  hoofdrollen 

 



Algemene repetities op het podium 
 

 

Dinsdag 30 november       Zaal OCAR te Rumbeke 
 

17.30u – 18.30u Neo klassiek B/ Jazz A 

18.30u – 19.30u Jazz B/ Hip Hop/ Modern 

19.30u – 20.30u Neo Klassiek C/ Jazz C/ Urban Jazz 

 

Woensdag 1 december       Zaal OCAR te Rumbeke 
 

13.15u – 14.15u Pre Ballet/ Ballet 1/ Ballet 2 

14.15u – 15.15u Ballet 3/ Ballet 5/ Ballet 6/ Ballet 6 

15.30u – 16.00u Ballet gevorderden A/ Pointes A 

16.00u – 16.30u Ballet gevorderden B/ Pointes B 

16.30u – 17.00u Ballet gevorderden BC/ Pointes BC 

 

17.30u – 18.30u Doorloop De Notenkraker Act 1 (Zie kader hierboven) 

18.30u – 19.30u Doorloop Entr’acte: (Muizen, soldaten, sneeuwvlokjes, hoofdrollen) 

19.30u – 20.30u Doorloop Act 2  (Allen Act 2: zie kader hierboven) 

20.30u – 22.00u Company – Pas de deux – Solo’s  

 

Donderdag 2 december       Zaal OCAR te Rumbeke 
 

Generale Repetitie “Winter Wonderland” 

16.30u – 17.30u Een uurtje de tijd om ons aan te kleden en klaar te maken voor de ddorloop van het 

voorprogramma 

17.30u – 19.30u Generale repetitie “Winter Wonderland” 

Generale Repetitie “De Notenkraker” 

18.30u – 19.30u Wie enkel in de Notenkraker danst komt in dit uurtje aan om zich klaar te maken… 

19.30u – 20.30u Generale repetitie Act 1 (Zie kader hierboven) 

20.30u – 21.00u Generale repetitie Entr’acte: (Muizen, soldaten, sneeuwvlokjes, hoofdrollen) 

21.00u – 22.00u Generale repetitie Act 2: (Zie kader hierboven) 

 

Wie danst er in “Winter Wonderland”: Neo klassiek C/Jazz C – Pre Ballet – Jazz A – Modern – Ballet 1 – 

Pointes A – Urban Jazz – Ballet 2 – Ballet 3 – Jazz B – Ballet 5 – Company – Ballet 6 – Neo klassiek B – 

Company – Pointesq B – Hip Hop – Company – Pointes BC – Jazz C  

Deze volgorde is eveneens de volgorde van de dansen tijdens het voorprogramma. 



 

Regeling optreden 

 

 
Vrijdag 3 december: voorstelling om 19.30u.     
 

Aankomen voor maquilleren en aankleden:      Zaal OCAR te Rumbeke 
 

Vanaf 17.30u:  Ballet gevorderden BC/Ballet gevorderden C/ Ballet Kern C/ Neo klassiek C/ Jazz C 
 

Vanaf 18.00u:  Ballet gevorderden A/ Ballet gevorderden B/ Ballet Kern BC/ Neo klassiek B/Jazz B / Urban Jazz   
 

Vanaf 18.30u:  Ballet 5/ Ballet 6/ Ballet Kern AB/ Jazz A 
 

Vanaf 19.00u: Pre Ballet/ Ballet 1/ Ballet 2/ Ballet 3/ Hip Hop  
  
Wie enkel in het voorprogramma danst mag worden afgehaald in de pauze om 20.30u.  
Wie in “De Notenkraker” danst blijft tot het einde voor de finale. 
 
 

 

Zaterdag 4 december: voorstelling om 19.30u.   

 

Aankomen voor maquilleren en aankleden:      Zaal OCAR te Rumbeke 
 

Vanaf 17.30u:  Ballet gevorderden BC/Ballet gevorderden C/ Ballet Kern C/ Neo klassiek C/ Jazz C 
 

Vanaf 18.00u:  Ballet gevorderden A/ Ballet gevorderden B/ Ballet Kern BC/ Neo klassiek B/Jazz B / Urban Jazz   
 

Vanaf 18.30u:  Ballet 5/ Ballet 6/ Ballet Kern AB/ Jazz A 
 

Vanaf 19.00u: Pre Ballet/ Ballet 1/ Ballet 2/ Ballet 3/ Hip Hop  
  
Wie enkel in het voorprogramma danst mag worden afgehaald in de pauze om 20.30u.  
Wie in “De Notenkraker” danst blijft tot het einde voor de finale. 
 
 
 

Zondag 5 december: voorstelling om 15.30u.       

 

Aankomen voor maquilleren en aankleden:      Zaal OCAR te Rumbeke 
 

Vanaf 13.30u:  Ballet gevorderden BC/Ballet gevorderden C/ Ballet Kern C/ Neo klassiek C/ Jazz C 
 

Vanaf 14.00u:  Ballet gevorderden A/ Ballet gevorderden B/ Ballet Kern BC/ Neo klassiek B/Jazz B / Urban Jazz   
 

Vanaf 14.30u:  Ballet 5/ Ballet 6/ Ballet Kern AB/ Jazz A 
 

Vanaf 15.00u: Pre Ballet/ Ballet 1/ Ballet 2/ Ballet 3/ Hip Hop  
  
Wie enkel in het voorprogramma danst mag worden afgehaald in de pauze om 20.30u.  
Wie in “De Notenkraker” danst blijft tot het einde voor de finale. 
 
 
 

 



De kostumering voor de voorstelling wordt grotendeels door de school verzorgd! 
 

Er wordt gevraagd om zelf mee te brengen:  

Alle balletgroepen:   Roze collant MET voeten, roze demi-pointes 

Ballet 1    Roze balletpakje 

Ballet 5    Zwart balletpak 

Jazz A      Muts en sjaal (liefst in 1 kleur) – roze demi-pointes 

 
  

LET OP!  HEEL BELANGRIJK! 
 

 Voor alle ballerina’s: VLEESKLEURIG ondergoed: vleeskleurig slipje – vleeskleurige BH 

 Geen boxershorts onder een tutu want dit oogt heel slordig!!! 

 Op scène worden geen juwelen toegelaten.  

 GEEN FUIF-, FESTIVAL-, of ARMBANDEN, GEEN UURWERKEN, GEEN RINGEN, GEEN HALSKETTINGEN.   

 

Met uitzondering van vooraf afgesproken accessoires die bij de kostumering horen!!! 
 

Ouders die graag een handje willen toesteken bij het aankleden, de maquillage of de haartooi van onze 

dansertjes kunnen zich nog aanmelden.  Ook graag vrijwilligers gevraagd om te helpen tijdens de generale 

repetitie op vrijdag 16 oktober. 

 

 

 

CORONA MAATREGELEN 

    

Tijdens de repetities 

 

 Iedereen komt binnen en vertrekt langs de ingangsdeur achteraan de zaal (rode deur, naast de bar) 

 Enkele deuren blijven open staan voor verluchting! 

 Neem plaats bij je groep en blijf in je groep tot je aan de beurt bent om te repeteren op het podium. 

 Bij de kleinste dansertjes mag 1 ouder aanwezig zijn. Draag je mondmasker AUB. 

 

De dansers die in de Notenkraker dansen kleden zich om op de aangeduide plaats in de kleedkamers onder 

het podium. 

 

Tijdens de generale repetitie 

 

De dansers uit het voorprogramma “Winter Wonderland” kleden zich om in de bar en de ruimte boven de 

bar. Ook hun kostuum zal daar aanwezig zijn. 

 

De dansers die in de Notenkraker dansen kleden zich om op de aangeduide plaats in de kleedkamers onder 

het podium. 

 



Tijdens het optreden: dansers 

 

 Aankomen op het opgegeven uur voor jouw groep. Zie regeling optreden. 

 Maquillage THUIS  aanbrengen: fond de teint – oogschaduw in een lichte kleur, blush, rode 

lippenstift 

 Dotjes THUIS  maken AUB! 

  

Om alles veilig te laten verlopen willen we GEEN lange wachtrijen aan de maquillage en haartooi tafels!!! 

Aan de ouders wordt gevraagd om hun kind thuis te maquilleren. Ook de dotjes en staarten in het haar thuis 

maken AUB!  Breng je eigen lippenstift mee om je lippen tijdens de voorstelling indien nodig bij te werken. 

 

 Neem je kostuum en ga je omkleden in de voor jouw groep toegewezen kleedkamer. 

 De dansers uit het voorprogramma “Winter Wonderland” kleden zich om in de bar en de ruimte 

boven de bar. Ook hun kostuum zal daar aanwezig zijn. 

 De dansers die in de Notenkraker dansen kleden zich om op de aangeduide plaats in de kleedkamers 

onder het podium. 

 + 12-jarigen dragen altijd een mondmasker bij verplaatsingen in de vrije ruimtes van de kleedkamer. 

 

 

Tijdens het optreden: publiek 

 

 De theaterzaal en de bar gaan open voor het publiek om 18.30u op zaterdag en om 14.30u op 

zondag.  Zo kan het publiek beter gespreid aankomen in de zaal.  

 Mondmasker verplicht tot je aan je tafel zit en bij elke verplaatsing, bv naar het toilet. 

 Respecteer het eenrichtingsverkeer dat aangeduid is in de theaterzaal. 

 Ga niet naar de bar om drankjes te bestellen.  Je wordt aan je tafel bediend. 

 Kom tijdig aan indien je nog een drankje wilt bestellen voor de voorstelling.  Tijdens de voorstelling is 

de bar gesloten 

 

Jammer genoeg is de Corona pandemie nog steeds in ons midden. 

We hopen om, met de bovenstaande maatregelen, er samen een veilig evenement van te maken. 
 

Indien er nog vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen: 

dansstudio.danneels@telenet.be - 0486/ 36 21 31  
 

Om er een mooie en veilige voorstelling van te maken vragen we de nodige inzet en discipline van zowel de 

dansers als van de ouders!   
 

Wie een voorstelling NIET kan meedansen, graag zo snel mogelijk verwittigen aub! 
 

We wensen alle dansers heel veel succes toe en vooral veel plezier tijdens het optreden!!! 
 

We maken er met z’n allen weer een prachtige show van! 

 

Team Dansstudio Danneels 

    

mailto:dansstudio.danneels@telenet.be


 


