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Infoboekje Koreo Piko 2017 - 2018

Koreo Piko is een hele grote groep met heel wat enthousiaste leden die
kunnen rekenen op de steun van hun ouders. Om al dit enthousiasme in
goede banen te leiden zijn er duidelijke afspraken nodig die terug te
vinden zijn in dit boekje.
Om steeds te kunnen rekenen op alle dansers hebben wij geprobeerd
om zoveel mogelijk projecten reeds vast te leggen. Deze evenementen
kunnen jullie terugvinden in dit boekje.
We hopen dat deze duidelijke afspraken, vooropgestelde projecten en
leuke nieuwtjes de samenhorigheid van onze ‘bende’ nog zal vergroten.
Wij bieden geen speciﬁeke danss*jlen aan maar verdelen onze groepen
op basis van lee+ijd.
Heb je nog vragen of vind je iets onduidelijk? Aarzel dan niet om de
repe*toren of het secretariaat om verduidelijking te vragen.
Onze première zal plaatsvinden op 13 en 14 april in de Wiek.
Vorig jaar is het bestuur op prospec*e gegaan naar Cham in Duitsland.
Op dit ogenblik wordt er een nieuw cultureel centrum gebouwd waar
Koreo Piko mag optreden als try-out! Onze Duitse vrienden bereiden
alvast ons bezoek voor van 9 tem 13 mei 2018 waar we onze première
drie keer zullen opvoeren. Om organisatorische redenen zal dit zonder
de twee jongste groepen zijn.

Wij hopen alvast op een geslaagd KOREOjaar!
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Contact
Bij vragen of problemen kan je steeds mailen naar het secretariaat
onder leiding van Els De Rycke:

koreopiko@hotmail.com
Daarnaast zijn er ook nog enkele belangrijke telefoonnummers:

Voorzier Carlos Cornelis

0468 / 31 49 39

Choreografe Deborah De Maere

0495 / 36 85 39

Assistent - choreografe Julie De Vuyst

0471 / 45 49 32

Secretariaat Els De Rycke

0473 / 95 79 81

Annick De Rycke

0472 / 80 59 92

Penningmeester Ellen Murphy

0495 / 74 14 87

Chef Kledij Adel Anthuenis

0474 / 48 96 51

Chef Techniek Carlos Cornelis

0468 / 31 49 39

Website: www.koreopiko.be
Facebookpagina: www.facebook.com/#!/koreo.piko

Indien je geen berichten krijgt van Koreo Piko, gelieve dan zelf
contact met ons op te nemen via e-mail. De meeste communica*e
verloopt digitaal.
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Aanwezigheden

Aandacht !

Repe!!es

De Sint

Elk jaar hebben we verschillende projecten en optredens. Om alle
repe**es vlot te laten verlopen is de aanwezigheid van alle leden
gewenst.
Wie niet naar een repe**e kan komen, dient de repe!toren te
verwi$gen in de week voor de repe**e dat hij/zij niet aanwezig kan
zijn. Bij latere verwiAging gelieve contact op te nemen met de
choreografe via sms. Vermeld steeds de volledige naam alsook de groep.
De repe*toren posten geregeld ﬁlmpjes van de dansjes op de
facebookpagina van hun groep. Bij afwezigheid van een les raden wij de
dansers aan om de gemiste les zoveel mogelijk in te halen aan de hand
van deze ﬁlmpjes. Natuurlijk kan er ook een beroep gedaan worden op
de repe*toren om voor de volgende les de gemiste pasjes aan te leren.
De ouders van de allerkleinsten mogen ook lid worden van deze
groepen.
Bij drie afwezigheden zonder te verwiAgen zal de ar*s*eke leiding het
dagelijks bestuur daarvan op de hoogte brengen en beslissen in hoeverre
maatregelen dienen getroﬀen te worden. De zwaarste sanc*e is
uitslui*ng, omdat we ervan uitgaan dat kinderen die niet verwiAgen niet
meer gemo*veerd zijn om deel uit te maken van de groep.
Dit geldt ook voor de kinderen die wel verwiAgen maar veelvuldig
afwezig zijn. We willen jullie, ouders, op de hoogte houden van de
afwezigheid van jullie kind en in de beste verstandhouding
samenwerken.

11 november 2017
Nieuwjaarsevenement
27 januari 2018
Koreoweekend
23, 24 en 25 februari 2018
Première
13 en 14 april 2018
Cham
9 - 13 mei 2018
Roparun
20 mei 2 018
BBQ
9 juni 2018
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Aanwezigheden
Optredens

Op zaterdag 11 november 2017 komt de Sint langs om 11u. Iedereen is
welkom!
Op 27 januari 2017 organiseren wij een nieuwjaarsrecep*e waarbij de
kleuters alsook groep 1 zal optreden.
Vrijdag 13 april en zaterdag 14 april 2018 is het onze première in de
Wiek. Een maand erna trekken we naar Duitsland met deze voorstelling.
Daarom is het belangrijk dat alle dansers naar elke repe!!e komen,
deelnemen aan het koreoweekend en zich ter beschikking houden
gedurende de weken voor het optreden voor de extra repe**es die
*jdens het jaar medegedeeld zullen worden.
Het koreoweekend zal dit jaar opnieuw doorgaan in Malle en dit van
23 tot en met 25 februari 2017.

Nieuw:Kleuterdans!
Alle kleuters zijn welkom op zaterdag van 11u tot 12u. De eerste les
mogen ze proeven van een leuke spelende les op muziek alvorens
deﬁni*ef in te schrijven. Onze drie lesgevers zullen steeds enkele weken
aan een thema werken.

Optredens brengen veel leven in de brouwerij en zijn dus heel belangrijk
voor zo een levendige groep.
We gaan proberen om *jdens de komende jaren voldoende optredens te
voorzien. We wijzen er op dat aanwezigheid op een optreden verplicht
is. Enkel wanneer het kind echt belet is, kunnen we hierop een
uitzondering maken. Ook wanneer een danser niet kan meedoen aan
een bepaald optreden, wordt hij/zij nog steeds elke gewone repe**e
verwacht.
We trachten de data van optredens dan zo snel mogelijk door te geven
en rekenen er op dat kinderen en ouders hiervoor ook aFent zijn, en ons
zo snel mogelijk op de hoogte houden indien men niet kan deelnemen
aan een optreden ( met opgave van reden).

Afwezigheid van een optreden wordt
gemeld aan de voorzier 0468 / 31 49 39
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Kledij
Tijdens de repe**es draagt elke danser kledij waarin ze
gemakkelijk kunnen bewegen, m.a.w. zonder problemen hun knie tegen
hun neus kunnen zwieren zonder naar huis te gaan met een gescheurde
broek.
Strakke broeken, jeans en rokjes zijn dus uit den boze...
Wij raden de dansers een degelijke schoen aan om te repeteren. Dit om
blessures zoveel mogelijk te vermijden. Het is wel belangrijk dat de zool
niet afgaat op de sportvloer. Zijn er twijfels of een schoen wel geschikt is
om te dansen, vraag dan raad aan de repe*toren.
Daarnaast wordt verwacht dat lang haar in een staart of vlecht wordt
gedaan, de dansers !en minuten voor aanvang aanwezig zijn en er geen
kauwgom of snoep gebruikt wordt *jdens de les. Een ﬂesje water is
al*jd welkom!
Naar aanleiding van een optreden kan er gevraagd worden aangepast
ondergoed te dragen. Dit wordt *jdig medegedeeld.
Met de start van het schooljaar verschijnen er vaak luizen. Gelieve hier
de nodige aandacht aan te besteden.
Waardevolle voorwerpen zoals een gsm en sieraden worden op eigen
verantwoordelijkheid meegebracht.
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Medewerkers
Helpende handen zijn steeds nodig.
Indien ouders, broer, zus, neef, nicht, oma of iemand anders graag
helpen bij de technische ploeg, neem dan contact op met hoofd techniek
Carlos!
Kennis van zake is zeker geen vereiste, engagement is alles!!!
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Audities
Audi*es worden op het einde van elk Koreojaar herzien. Deze audi*es
worden openbaar gemaakt en iedereen mag deelnemen. Dit koreojaar
zullen de audi*es plaats vinden op zaterdag 1 september 2017 van 10u
tot 11u30 in de grote zaal van het Pius X.
Alle kinderen van groep 1 worden *jdens de dansjaren geëvalueerd en in
hun laatste jaar wordt door de repe*toren beslist of ze al dan niet
mogen overgaan naar groep 2. De kleuters moeten geen audi*e doen.

Lidgeld
Het lidgeld bedraagt dit jaar 90 euro voor het eerste lid, 80 euro voor de
volgende leden. Er zijn t-shirts en sweaters van Koreo Piko te koop bij de
repe*toren. Deze kunnen steeds aangevraagd worden.

Het rekeningnummer van Koreo Piko:
BE96 0682 2800 6005

In het lidgeld is een verzekering bij FEDES
inbegrepen en een aanslui*ng bij Koreo Piko.
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Repetities
Wanneer?
Kleuters: geboren 2012 - 2013 - 2014

Zaterdag 11u - 12u

Groep 1: geboren 2009 - 2011

Zaterdag 11u - 12u

Groep 2: geboren 2006 - 2008

Vrijdag

18u30 - 19u45

Groep 3: geboren 2003 - 2005

Vrijdag

19u45 - 21u

Groep 4: geboren 2000 - 2002

Vrijdag

19u45 - 21u

Groep 5: geboren voor 2000

Vrijdag

21u - 22u15

Groep 6: 25– plussers

Maandag 20u30 - 21u30

De dansers worden s*pt op het aanvangsuur in danskledij verwacht in de
zaal. Daarom vragen wij om zeker *en minuten op voorhand aanwezig te
zijn.
Gelieve de kleedruimtes en danszaal steeds netjes achter te laten.
Mogen we er op wijzen dat de kinderen op weg naar de repe**e of naar
huis slechts verzekerd zijn via de snelste route en binnen de *jdslimiet
die nodig is om deze afstand af te leggen.
Geregeld worden er *jdens repe**es brieven meegegeven aan de
dansers. Gelieve na elke repe**e te vragen of al dan niet brieven zijn
uitgedeeld. Elke brief wordt ook via mail verstuurd. Deze informa*e is
ook vaak terug te vinden op de facebookpagina van elke groep.
Met de vernieuwde website gaan we proberen zoveel mogelijk brieven
online te plaatsen. Deze zijn ook steeds terug te vinden op facebook.
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Lesgevers Kleuters

Repetities

Lenka Schepens

Waar?
Plaats van het gebeuren is het Pius X - basis. Normaal gezien is de
Xaveriuszaal (turnzaal van het voormalig ILO), de spiegelzaal, de plaats
van het gebeuren. Andere mogelijke zalen zijn de grote (blauwe) zaal of
de overdekte speelplaats van de kleuters.
Wanneer wij repeteren in de spiegelzaal (Xaverius– zaal) en de grote
zaal, kleden de dansers zich om in de voorziene kleedkamer. De kleuters
repeteren steeds in de kleuterzaal en kleden zich daar om.
Yasmine Murphy

Mogen wij vragen aan de ouders om buiten te wachten op jullie dansers
en niet in de ruimte waar de dansers zich moeten omkleden of in de
repe**ezaal.

A<alen
Mogen we vragen dat de kinderen aan de ingang van de repe!!eruimte
worden afgehaald en niet aan de poort. Dit geldt zeker voor de kinderen
van de groep 1 en 2, alsook de kleuters. Wij kunnen niet instaan voor de
veiligheid van de kinderen als dit niet gerespecteerd wordt.
Fien De Block

Het is niet de bedoeling een geruime *jd voor en na de repe**e rond te
hangen op de school, dit om zo het schoolreglement te respecteren.
Gelieve ook rekening te houden met het rookverbod binnen de
schoolmuren.
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De Repetitoren

Nieuwe Repetitoren
Joy Vincke

Chloé Raman

Nele De Schryver

Carolien Vercauteren

Maaike Malﬂiet

Falke Mertens

Ellen Murphy

Annelies Van Acker

Choreografen
Deborah De Maere

Jus*ne Blancquaert

Famke Saerens

Jolien Van de Velde

Julie De Vuyst

