1) KIDSDANCE 1 Weelde
HAAI ALARM
 Een ‘marine’ outift naar keuze in de kleuren wit/blauw. (Of wie geen blauw heeft: zwart)
 Denk hierbij aan de typische blauw/wit gelijnde stofjes.
2) KLEUTERDANS Weelde
COWBOY
 Een ‘cowboy/cowgirl-achtige’ outfit: rokje/broek + bloesje onderaan geknoopt/giletje, hoed, ...
 Niet nodig om iets nieuws aan te kopen, wees creatief met wat er in de kast hangt.
3) KIDSDANCE 2 WEELDE
GOODTIME
 Een shortje + topje/t-shirt in vrolijke kleuren OF een jumpsuit in vrolijke kleuren
 Een bloemenkrans rond je nek: wordt klaargelegd door Chantal
4) KIDSDANCE 1 Weelde
FOOTLOOSE
 Een ‘rock&roll-outfit’ met veel ‘bling-bling’: zwierend rokje of stoere broek, t-shirt met glitters
en/of blinkende accessoires.
 Haar MAG ook rock&roll.
5) KLEUTERDANS Weelde
LEKKER FIT
 Een sportieve outfit naar keuze. Het liedje gaat over lekker fit en gezond zijn.
 Eventuele sportieve accessoires zoals een petje, een zweetbandje, …
6) Yogilates Weelde
Tai Chi – Beyond the invisible
 Outfit in zwart/wit + 1 kleur accent
Pauze (ongeveer 15 minuten)
7) FUNKYDANCE 1 Weelde
I NEED YOUR LOVE
 Een outfit naar keuze in de combinatie jeans, rood (roos), wit
 Eventueel een bandana: mag in je haar, rond je pols, in je broekzak, …
8) KIDSDANCE 2 Weelde
EASY LOVE
 Outfit naar keuze in de kleuren zwart gecombineerd met rood of roos (naar eigen keuze).
9) FUNKYDANCE 2 Weelde
FREE
 Shortje en t-shirt dat gezamenlijk werd aangekocht
10) FUNKYDANCE 1 Weelde
INSTRUCTION
 Zwarte broek en zwart t-shirt met daarop een jeanshemd of jeansjas of ruitenhemd.
 Eventueel een pet.
11) FUNKYDANCE 2 Weelde
DANCEMIX
 Topje met dunne bandjes zodat de schouders vrij zijn + een shortje (= idem Free) in een kleur die
past bij het geruite hemd dat je rond je middel knoopt.
12) DANCE CREW LOW MIERD
?
 Volgens afspraken met Miranda
13) Finalenummer ( door alle dansers)
BETTER WHEN I’M DANCING
Kledij van het laatste dansnummer of Wannadance t-shirt.
14) Herhaling van het Finalenummer (door alle dansers en aanwezigen)
BETTER WHEN I’M DANCING
Ouders, familie, vrienden en aanwezigen worden uitgenodigd om mee te dansen.

