
                                  Aan alle jazzleden, ouders & verzorgers,

Deze brief bevat allerlei belangrijke info over de jazzdemo van zaterdag 5 november in de 
Brink te Zelhem.

Ook dit jaar is er weer een middagprogramma en een avondprogramma. 

Middag: zaal open om 15.00 uur aanvang programma:15.30 t.m.  17.00 uur

Avond: zaal open om 18.00 uur aanvang programma: 18.30 t.m. 20.00 uur

De jazzleden zijn welkom in de Brink vanaf 12.15 uur er zal dan nog geoefend worden en we 
worden allemaal omgetoverd tot  supersterren. Een handige tip is dat iedereen alvast in de 
jazzkleding komt met daarover heen je superstar kleding. Je mag zelf een leuke outfit bedenken 
om er als een stralende superstar uit te zien. Nadat de jazzleden allemaal in de Brink zijn is het 
de bedoeling dat we allemaal blijven totdat de demo afgelopen is. Er zijn hulpmoeders en leiding 
aanwezig die bij de groepen blijven. Handig om mee te nemen: lunch pakketje en drinken voor 
tussendoor. Een tas met  je naam waar je alle spullen weer in kan doen ( ook voorzien van je 
naam) * De jazzkids en de brugklas en ouder hoeven geen supersterkleding mee te nemen 
want daar wordt voor gezorgd! De Jazzkids zijn de jazzmeiden van de maandaggroep 15.45 
-16.45 uur.

De kaartjes voor de demo kunnen in de voorverkoop worden gekocht op maandag 24 oktober in de 
Thorbeckezaal tijdens de leswissels: 16.45 uur/17.45 uur en om 18.45 uur. Bij elke leswissel is er 
een kwartier de gelegenheid om de kaarten te kopen. De kosten van een kaartje zijn 3,00 euro. 
Er zijn kaarten voor de middag en voor de avond

Extra oefenen: om de groepen samen te laten oefenen is er een extra oefen uur voor alle 
groepen op zaterdag 22 oktober in de Thorbeckezaal om 16.00 uur tot 17.00 uur.

Om het podium in de Brink te leren kennen is er vrijdag 28 oktober een extra oefensessie 
gepland. Elke groep heeft 15 minuten tijd om even kennis te maken. Het is de bedoeling dat de 
jazzleden door de ouders even in de zaal worden gebracht daarna de jazzschoenen even aan te 
doen en na een kwartier kan de groep weer opgehaald worden. 

Het oefenschema:jazzkids (maandag groep): 17.00 – 17.15 uur

                    jazz  4/5:                          17.15 – 17.30 uur

                             jazz 6/7/8:                       17.30 – 17.45 uur

                             jazz Halle:                         17.45 – 18.00 uur

                             jazz brugklas eo:               18.00  - 18.15 uur

                             jazz dames:                        18.15 – 18.30 uur          



Kledingvoorschriften tijdens de jazzdemo:

De basiskleding is een zwart jazzpakje en een jazzbroek met zwarte schoentjes. Voor de 
kleuters is dit nog niet verplicht maar een zwarte legging en een zwart tshirt is ook een goede 
basis. Voor de brugklas en ouder groep is de basiskleding al besproken in de les. Jazz Halle heeft 
ook een zwart t shirt lange mouwen met een jazzbroek.

De andere kledingsstukken worden verzorgt door Dynamic gym en mocht het nodig zijn om iets 
van thuis mee te nemen dan krijg je hier nog een briefje voor mee.

Er wordt weer hard geoefend om er ook dit keer een mooi spektakel van te maken. Mochten er 
nog vragen of opmerkingen zijn dan hoor ik het graag. Mocht je niet kunnen bij 1 van de 
oefenuurtjes in de Thorbeckezaal of in de Brink dan hoor ik dat ook graag.

Als er nog ouders zijn die graag willen helpen de 5e november dan zijn jullie van harte welkom. 
We kunnen nog hulpmoeders voor de groepen gebruiken en hulp voor de kap/shminck. Je mag me 
met de leswissel even aanspreken of via  de kinderen even een briefje meegeven of anders bellen 
op: 0314-621044

Weer een heel lijstje om te noteren in de agenda, volgende week wens ik iedereen een fijne 
herfstvakantie toe !

Tot dans, groeten van Anita 

                                     




