Teens en Adults show
Four Walls
Zondag 22 mei 2022
17u

Grote Schouwburg CC Hasselt

Wat zijn we blij dat we dit jaar weer onze dans shows kunnen aankondigen!
Een kans voor de dansers om hun enthousiasme te tonen aan familie, vrienden, … Terug een
doel voor de dansers om naar toe te werken. Dance School Level Up gaat dan ook elk jaar
voluit voor verrassende shows met een professionele aanpak. Elke show is in thema met
passende kledij, decor en belichting.
Elke groep heeft twee dance acts in de show. Eén voor de pauze en één na de pauze.
Level Up voorziet kledij voor de acts. Het kan zijn dat de dansers zelf een basic moeten
voorzien. Deze info krijgen de dansers nog indien het nodig is.
Alle info i.v.m. de ticketverkoop ontvangen jullie later op het jaar. De dansers moeten
natuurlijk geen kaart kopen voor de show waar ze zelf aan deelnemen. Dansers blijven
gedurende de hele show backstage.

Shows 2021-2022

Zaterdag 21 mei 2022
13u en 16u30 Mini’s en Kids show (feat. DTK): De Magische Speelgoedkist
Zondag 22 mei 2022
17u Teens en Adults show (feat. DTT en Level Up team): Four Walls

Generale repetities
zaterdag 30 april

Generale repetitie

UUR: 17u – 19u30
LOCATIE: Sporthal Kindsheid Jesu , Kempische Steenweg 400, 3500 Hasselt

zondag 22 mei

Grote generale repetitie

Zondag voor aanvang van de show doen we eerst nog een generale repetitie met de dansers.
Dansers mogen dus zondag 22 mei de hele dag vrij houden. De juiste uren en indeling krijgen de
dansers nog in aantocht van de show.
LOCATIE: Grote Schouwburg CC Hasselt: Kunstlaan 5, 3500 Hasselt

Helpers make-up
Ouders, familieleden en vrienden die de nodige ervaring in make-up hebben zijn meer dan welkom
om een handje te helpen bij de show. Make-up wordt voor aanvang van de show gedaan, deze
helpers kunnen dan ook nog naar de show gaan kijken.
Aanmelden kan via mail: romina@danceschoollevelup.be
Vermeld altijd even de naam van de danser, groep, naam helper en wat de mogelijkheden zijn.

Sponsoring
Om onze producties zo professioneel mogelijk te maken, zoeken we nog bedrijven, KMO’s of
zelfstandigen die ons zouden willen sponsoren. De sponsorgelden worden integraal gebruikt
voor de kostuums, belichting en decor.

3 shows +- 2500 toeschouwers
Programmaboekje NORMAL € 150
•
•

Vermelding Logo klein in alle programmaboekjes
2 tickets voor een show naar keuze , met voorrang tickets bestellen.

programmaboekje VIP
•
•

€ 250

Vermelding Logo/eigen advertentie in alle programmaboekjes
2 tickets voor een show naar keuze , met voorrang tickets bestellen.

Per show wordt er een ander programmaboekje voorzien. Er wordt veel aandacht besteed
aan deze boekjes, in kleurendruk en in thema van de shows.
De sponsor levert de bestanden aan die moeten geplaatst worden in de programmaboekjes.
Gelieve u tijdig aan te melden voor februari 2022 – romina@danceschoollevelup.be

