
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoi iedereen!  
 
Hier is hij dan: onze allereerste Kmove News.  
 
Lees hem goed door want je kan al veel informatie vinden over onze show en dansstages!  
 
18 april: Important date!  
 
Op maandag 18 april wordt de massadans aangeleerd aan onze dansers.  
Dit zal gebeuren in sporthal De Winge van 14u tot 16u. Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig en kunnen we 
samen een topper van een massadans maken. Deze dag zal je ook de mogelijkheid hebben om tickets aan te 
kopen voor onze show. Een ticket kost €14 en voor kinderen onder de 12 jaar is de prijs €10.  
Je kan steeds kiezen voor een grondplaats of een plaats op de tribune. Hiervoor kan je al terecht bij ons vanaf 
13u. Tickets zijn cash te betalen. Er is geen mogelijkheid tot betalen via bancontact/Payconiq.  
 
Kan je niet aanwezig zijn bij de kaartenverkoop?  
Geen nood, je kan steeds een mailtje sturen naar kaartenverkoop.kmove@hotmail.com om tickets te 
bestellen. Vermeld steeds het aantal, alsook de naam van de danser waarvoor jullie komen kijken, en welke 
plaatsen je graag wenst (Naar gelang wat er nog vrij is).  
Deze mails worden na 18 april verwerkt en beantwoord 
 
Na de massadans kan je ook nieuwe Kmove-kledij aankopen. Er zullen pasmaten  
aanwezig zijn voor de T-shirts, sweaters en hoodies.  
Prijzen voor deze kledij variëren tussen €10 - €30 en is ook cash te betalen bij  
bestelling.  
 
Wil je graag een T-shirt, sweater of hoodie, maar kan je er maandag niet bij zijn?  
Stuur ons een mailtje naar info@kmove.be en we helpen je zo verder!  
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  27-28&29 mei: 40 years of History – Delayed 
 

Na 2 jaar helse coronatoestanden is het eindelijk weer zo 
ver: we mogen weer optreden!  
In 2020 bestond onze dansschool 40 jaar.  
En geen betere manier om dit te vieren met een groots 
optreden.  
 
Via deze nieuwsbrief geven we al enkele belangrijke zaken 
mee die voor jullie als ouders wel belangrijk zijn.  
 
 
 
 

De dansers worden telkens 1,5uur voor de start van de show verwacht. Zo heeft iedereen 
voldoende tijd om zich voor te bereiden en klaar te maken . Tussen de namiddag en avondshow blijven de 
dansers zoveel mogelijk aanwezig. Zo zijn wij zeker dat we weer op tijd kunnen starten met de voorbereiding 
van de avondshow. De dansers dienen ook zelf boterhammen te voorzien.  Indien je dit toch anders wenst 
spreek je dit rechtstreeks af met de docent van de groep waar je zoon/dochter bij danst.  
 
Voor de massadans vragen we de dansers een jeansbroek aan te doen; je mag kiezen of je liever een short  
aandoet of een lange jeans; een effen kleurrijke Tshirt of top en daarbij zwarte schoenen.  
Ook mag je één of enkele mondmaskers meebrengen.  
 
Vanaf 15 mei starten onze podiumrepetities en vallen de wekelijkse lessen weg. Na de paasvakantie worden 
hiervoor de schema’s meegegeven per groep. Deze kan verschillen van de dagen dat je gewoon bent om les te 
krijgen. Kijk dit dus zeker goed na!  
 
De generale repetitie zal plaatsvinden op vrijdag 27 mei om 15u. Doordat vele verenigingen de afgelopen 2 
jaren al hun activiteiten hebben moeten stilleggen is de zaal ook volboekt en moeten wij zéér felixbel zijn in 
onze oefenmomenten. Wij beseffen zeer goed dat dit vermoeiend is voor de dansers maar wij merken elk jaar 
weer op nieuw dat de dansers echt genieten van het samen zijn, dansjes oefenen tussendoor, graag op een 
podium staan,… En zo gaan we voor een spetterende show!  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Dansstages 
 
In de week van 22 augustus organiseren wij weer een kei leuke 
dansstage voor de kleuters en lagere school.  
 
Wil je hierover meer informatie? Kijk op onze website of mail 
voor de kleuterstage naar minidansstage.kmove@hotmail.com  
en voor de dansstage van de lagere school naar  
kmove.stage@hotmail.com 
 
Het wordt weer een knaller van een week met dans, spel en 
crea om van te genieten.  
Op het einde van de week voorzien we steeds een klein toonmomentje voor de ouders,  
broers en zussen, oma en opa,…  
Plezier gegarandeerd!  
 

 
 
 
 
Heb je verdere vragen, opmerkingen, suggesties… Laat het ons weten!  


