
ZIE KEERZIJDE     

GDO TURN- & DANSPARADE 2020 
Beste ouders & leden van GDO, 

Wij zijn reeds gestart met de voorbereiding van onze GDO TURN- EN DANSPARADE 2020 die dit jaar plaatsvindt op  
zaterdag 14 maart en zondag 15 maart 2020 in GC Colomba te Kortenberg. 
 
De ideale gelegenheid voor uw zoon of dochter om zich eens uit te leven op het podium en met fierheid te tonen wat ze 
tijdens de lessen hebben geleerd. 
 
Wegens het verhoogde leden aantal, het beperkt aantal plaatsen in de tribune maar eveneens om een aangename en 
veilige omgeving te creëren voor onze allerkleinsten heeft het bestuur besloten een aparte kleutershow te houden 
op zaterdagnamiddag 14 maart 2020 om 14:00 
  
 KLEUTERSHOW - Zaterdag 14 maart 2020 - 14:00      
 
De show op zaterdag start om 14u - Deuren: 13u30 

• De leden worden verwacht om 13u00. Ingang: deur rechts van de hoofd ingang. 
• De leden blijven tot het einde van de show (+ 15u00) 
• Na het slotnummer worden de groepen op het podium gehaald voor afhaling door de ouders. Ouders mogen 

samen met het kind naar de kleedkamers. 
• Optreden verplicht in de specifieke GDO clubkledij en/of danskledij. 
• Kapsel meisjes Gymnastiek : Een strak dotje verstevigd met haarnetje, schuivertjes en haarlak. 

Kapsel meisjes Dans : Afgesproken kapsel met de trainer              
• De leden blijven tijdens de show onder toezicht in GC Colomba.  
• Zij kunnen tevens iets eten en drinken aan democratische prijzen. Water zal gratis ter beschikking zijn.  
• Gelieve een ruime plastieken bak met naam op mee te geven aan uw kind zodat alle spulletjes makkelijk samen 

kunnen gehouden worden. 
• Notie rolstoelgebruikers:  

Voor een vlotte coördinatie is toegang enkel mogelijk tussen 13u00 en 13u20. 
Gelieve enkele dagen op voorhand contact op te nemen met Stéphane Van Loo 0486/67.79.14 
 

 KAARTENVERKOOP  
 
We voorzien dit jaar opnieuw een tribune zodat iedereen optimaal van de show kan genieten. 
De plaatsen zijn niet genummerd.  
Voorverkoop van de toegangskaarten gaat door tijdens de lessen op volgende data (enkel cash betaling mogelijk): 
 

• Hiphop4kleuters:  
o maandag 20 januari 2020 
o maandag 27 januari 2020 

• Balletinitiatie4kleuters en Kleutergym A/B:  
o woensdag 22 januari 2020 
o woensdag 29 januari 2020 

 
VOLWASSENEN EN KINDEREN: € 6 
PEUTERS EN KLEUTERS: GRATIS (INDIEN OP SCHOOT) 
 
 SAY CHEESE   
 
De hele show wordt dit jaar professionneel gefilmd en achteraf te koop aangeboden op DVD €16,99 en USB €18,99 
via de webshop van vzw Projectorama. 
De optredens worden met 4 vaste camera’s gefilmd en de volledige montage zal beschikbaar zijn. 
Mogen wij u vriendelijk verzoeken tijdens de show niet te filmen met eigen camera’s of smartphones om het publiek in 
de tribune en de 4 professionele camera’s niet te storen. Hartelijk dank voor uw begrip. 
 
Opmerking: Als lid van GDO werd bij de inschrijving toestemming gegeven dat het beeldmateriaal ter voorbereiding 
van de show evenals het beeldmateriaal gemaakt tijdens de show door onze club mag gebruikt worden als 
promotiemateriaal en om te bewaren als herinnering. 
 
Samen maken we er een spetterende TURN- EN DANSPARADE van. Het lesgeversteam & het bestuur van GDO 
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OVERZICHT GENERALE REPETITIE  
 
Waar? 
• GC COLOMBA: Wijngaardstraat 1, 3070 Kortenberg 

 
Wanneer? 
• woensdag 11 maart 2020 

 
Groep Uur 
• Ballet 4 Kleuters 13u00 – 14u00 
• Kleutergym A 15u00 – 16u00 
• Kleutergym B 16u00 – 17u00 
• HipHop 4 Kleuters 17u00 – 17u30 

 


