Young Dance4friends
zaal Regency, Leopoldstraat 7, Avelgem
Breakdance – jazz, hiphop, clipdance, enz.
Met Anneleen De Paepe & Hoa Ho The

zaterdag 6 mei om 18.30 u
& zondag 7 mei om 15 u

Young Dance4friends show
- gratis toegang –

Beste ouder
Het kerstoptreden van Young Dance4friends op 17 december was zo’n groot succes, dat we beslist
hebben het optreden van mei in 2 keer te laten plaats vinden, nl. op zaterdag 6 mei om 18.30 u en op
zondag 7 mei om 15 u. We zouden het heel erg op prijs stellen als alle kinderen zowel op zaterdag als
zondag zouden optreden en een half uur op voorhand aanwezig zijn!
Om opnieuw een overrompeling te vermijden, vragen we dat familie en sympathisanten maar één maal
de show bijwonen. Noteer op onderstaande strook wanneer je van plan bent te komen.
Anneleen dringt er ook op aan dat alle kiddies, kids, teens en youngsters ook aanwezig zijn op de
algemene repetitie, op woensdag 3 mei, van 14.30 u tot 16.30 u.
We vragen onderstaande strook in te vullen en meteen of na de volgende les terug te bezorgen aan
Anneleen en Hoa.
Met vriendelijke groeten
De lesgevers en het bestuur van Dance4friends.
Anneleen De Paepe (0498 26 65 69) - Hoa Ho The (0499 28 36 10) - Jacques Vercoutere, vz.
Naam: ……………………………………………………… van de groep: kiddies / kids / teens / youngsters / Breakdance
Mijn familie en vrienden zullen met ongeveer ….. personen aanwezig zijn
op zaterdag 6 mei om 18.30 u
op zondag 7 mei om 15 u
*** Noteer hier indien je om een of andere reden toch niet kunt aanwezig zijn op de algemene repetitie
van 3 mei of op het optreden van zaterdag 6 mei of zondag 7 mei: Niet aanwezig op ………………………
naam ………………………………………………... (onderstreep) kiddies / kids / teens / youngsters / Breakdance
Handtekening ouder: ………………………………….

