
Informatiebrief shows 2021

Beste ouders/verzorgers/leerlingen,

Hieronder vind je alle informatie over onze shows.

De voorbereidingen voor de shows zijn bijna rond. Dankzij de inzet van alle leerlingen/docenten gaan 
we dit jaar weer iets tofs neerzetten! 

Alle informatie is te vinden op https://www.beatzdancestudio.nl/show-2021/. 

OPNAMES
In het locatieschema kun je zien waar jij of jouw kind verwacht wordt. Mocht je hier vragen over 
hebben, laat het ons vooral weten. 

DANSLESSEN 
Tijdens de opnames zullen niet alle danslessen doorgaan, op https://www.beatzdancestudio.nl/
aangepast-covid-19-rooster/ vind je het actuele rooster. Check daarom goed of jouw dansles 
doorgaat.

EINDDANS
Ook dit jaar sluiten we de shows natuurlijk weer af met een einddans. Deze zal in de les aangeleerd 
worden aan alle leerlingen. Er zal ook een filmpje gemaakt worden, zodat je thuis goed kan oefenen. 

KLEDINGOVERZICHT
Op de website vind je een kledingoverzicht voor alle groepen. Wat betreft de kleding die elke leerling 
zelf regelt, is er zoveel mogelijk geprobeerd rekening te houden met wat de leerlingen al in de kast 
hebben hangen of zouden kunnen lenen. Mocht je geen sneakers hebben in de genoemde kleur, kies 
dan iets wat erop lijkt, of probeer ze van iemand te lenen.
Het kledingoverzicht is nog niet compleet en zal de komende dagen aangevuld worden.

Zorg ervoor dat je op de dag van de opnames de juiste kleding aan hebt (eigen kleding + kleding van 
Beatz). Zorg dat de kleding netjes gestreken is. De kleding van Beatz mag de les na de opnames 
weer worden ingeleverd. 

HAAR EN MAKE-UP
Haar en make-up dient thuis gedaan te worden.

BRENGEN
Alle leerlingen komen zelf naar de locatie. De leerlingen verzamelen 5-10 min van tevoren met hun 
groep bij de begeleider. Ouders, probeer zoveel mogelijk je kind af te geven en weer weg te gaan 
zodat het niet onnodig druk wordt.

SHOW-WEEKEND 3 & 4 JULI
Wij zijn gehouden aan de huidige COVID maatregelen. Dat betekent dat wij helaas nog geen 
duidelijkheid kunnen verschaffen met betrekking tot dit weekend. Jullie worden tijdig geïnformeerd 
over een eventuele show of live-stream. 

Wij hebben er veel zin in en gaan er met zijn allen weer iets moois van maken!
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