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• Vakantie  ���� ZIE KALENDER  
geen les tijdens de paasvakantie : van maandag 8 april tot en met maandag 22 april 2019 
1 mei 2019 : enkel les voor de groepen van Nisus 

 
 

• Nieuwsbrief kwijt? 
 
Geen probleem! Vanaf nu staat hij ook steeds online via onze 
website www.passionfordance.be 

 
 
• Verschillende DATA VOOR: 
 

- Afhalen koekjes Lotus: 
 
  Vanaf maandag 18 maart in Nisus. (altijd op te halen tijdens de openingsuren) 
 
- Afhalen bestelde tickets shows op volgende data: (Nisus)  
   
  De plaatsen werden reeds gegeven volgens moment van bestelling.  
  Afhalen kan TOT EN MET ZATERDAG 6/4.  
  De kaarten die men niet afhaalt, worden dan terug doorverkocht!  
 

 * zondag 24/3 : 10u30-12u 
 * maandag 25/3: 16u-18u 
 * dinsdag 26/3: 18u30-19u30 en 20u30-21u30 
 * woensdag 27/3 : 14u-15u30 
 * woensdag 3/4: 14u-15u30 
 * zaterdag 6/4: 9u30-12u 

 
 - Start vrije ticketverkoop. (in Nisus)  
 
   Zelfde data als hierboven. 
   Voor wie nog extra kaartjes wil. Aantal vrij te bepalen.  
   (let op: oranje shows zijn uitverkocht) 
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Voor onze shows in mei hebben we nog enkele 'helpende handen' nodig. 
 
   Vul dit blad in en geef het af aan Sharon 
 
   ................................................................................................................................ (naam),  
 
   
  ouder van ........................................................................................................................... , 
 
   
  email: ……………………………………………………………………………………. 
 
      
      
     *  wil helpen tijdens de generale repetitie(s):  

� Woensdagnamiddag 8 mei 2019 (15.00 - 17.00) – voor shows geel en rood 
� Donderdagavond 9 mei 2019 (18.30 - 21.00) – voor shows groen en rood 

 
� Woensdagnamiddag 15 mei 2019 (16.30 - 17.30) – voor show oranje 
� Woensdagavond 15 mei 2019 (18.30 – 21.00) – voor shows blauw en rood 

 
     *  helpt graag tijdens de show(s) van Dance Passion voor: 

� make-up en /of haar 
� toezicht in de kleedkamers tijdens de shows, leerlingen klaarzetten aan de deur 

 
         voor volgende show (s):   

  Eerste weekend :     
� vr avond 10 mei 2019 – 19.30 (geel) 
� za middag 11 mei 2019 – 15.00 (geel) 
� za avond 11 mei 2019 – 19.00 (groen) 
� zo avond 12 mei 2019 – 18.00 (groen) 

                                                            
  Tweede weekend : 

� vr avond 17 mei 2019 – 19.30 (blauw) 
� za middag 18 mei 2019 – 15.00 (oranje) 
� za avond 18 mei 2019 – 19.00 (blauw) 
� zo middag 19 mei 2019 – 14.00 (oranje) 
� zo avond 19 mei 2019 – 18.00 (blauw) 

                                                                    
     * wil helpen met het maken van de kledij (naaien, knippen,...)  
 
 
 
BEDANKT OP VOORHAND!  
 


