Vergadering dansgroepen 2019.
Woordje uitleg over het weekend.

Er zijn zes tenten waar men gaat dansen. Het is 1 uur per tent per dansgroep. Dat wil
zeggen, 15 minuten om je te verplaatsen naar de juiste tent, 30 minuten dansen en 15
minuten pauze. Hoe je dit verdeelt kies je zelf samen met de zanger. Vb. Je komt toe en
wil eerst een kwartier pauze, kom dit overeen met de zanger en voor ons is dit geen
probleem.
Gedurende het straatdansen gaan de groepen niet naar de grote tent tenzij het zou
watergieten, dan kunnen jullie even schuilen in de tweede tent die voorzien is voor de
dansgroepen. Zodra het slechte weer over is, moeten jullie wel terug naar de tentjes en
niet blijven hangen in de grote tent.
De volgende zangers zullen in de tentjes zijn : Billy Mack
Kris Robyan
Lucky Jordan
Micky Bronson
Tim Nash
Heidi en Fox Gino
De playlisten zijn opgevraagd en zullen doorgestuurd worden naar ons.
Deze sturen wij dan direct door naar de dansgroepen zodat je wat liedjes kunt
selecteren en dan ter plaatse met de zanger kunt afspreken welke liedjes jullie eventueel
willen dansen.
Billy Mack heeft geen playlist maar als je dansjes vraagt die hij niet kent mag je gerust
een stick meebrengen en verder afspreken met hem. De communicatie met Billy Mack
kan enkel in het Engels doordat hij een Ier is. Bedankt voor jullie begrip alvast.
Entree-bandjes worden voorzien voor de mensen die meedansen.
Het aantal personen die meedansen moeten zo snel mogelijk bezorgd worden

Er wordt geen wapendracht toegelaten in Middelkerke. Niet tijdens de parade en niet in
de grote tenten.

DONDERDAG 22 AUGUSTUS 2019.
Om 19 u 00 uur is er een persvoorstelling in de grote tent op het Epernayplein. De buurtbewoners
zijn uitgenodigd en kunnen genieten van een avondje country om de overlast die zij hebben
gedurende het festival wat te verzachten. Jullie zijn eveneens uitgenodigd op deze avond en kunnen
er tevens een dansje placeren .Indien je aanwezig zult zijn, gelieve op voorhand een seintje te geven
en er wordt gevraagd om in old-time kledij of in de kledij van de dansgroep te komen.

VRIJDAG 23 AUGUSTUS 2019.
Iedereen die meegaat in de parade wordt ten laatste om 18u00 aan het zwembad van Middelkerke
verwacht. Hier dient men ook in old-time kledij of in de kledij van de club te zijn. De parade start om
19 uur.
Indien er leden van de club graag de parade zouden willen meedoen maar door gezondheidsredenen
deze afstand niet kunnen afleggen te voet, gelieve asap een seintje te geven. Er wordt dan een plaats
voorzien in één van de drie koetsen of in één van de twee tuktuks.
De parade eindigt aan de grote tent op het Epernayplein. De groepen die een vlaggendrager hebben,
gaat de vlaggendrager eerst naar binnen en daarna verzamelt de rest van de groep op de dansvloer.
Hier gaan dan de opgelegde dansen uitgevoerd worden. De eerste dans is de line-dance”Halleluja” en
daarna de koppeldans”Viva las Vegas”.
De groepen gaan in volgende volgorde naar binnen:
Old Kentucky
De Jumpertjes groep 1
De Jumpertjes groep 2
The Mustang Rodeo dansers
The Aviflora dansers

ZATERDAG EN ZONDAG 24 EN 24 AUGUSTUS 2019.
Om 13 uur verzamelen de groepen zich aan de grote tent op het Epernayplein.
Daar krijgen jullie van ons per dag jullie kaarten met het programma van de desbetreffende dag. Dit
programma dient strikt nageleefd te worden zodat er telkens 1 groep per tent is.
Om 14 u starten jullie met dansen. Om 20 u 30 is het gedaan en stoppen de zangers in de tentjes.
Van 19 uur tot 20 uur zijn het voor de dansgroepen de laatste dansjes
De zondag is er mis van 11 uur tot 12 uur in de grote tent met Lucky Jordan volledig vrijblijvend doch
de moeite waard om mee te maken.
Na de laatste dansjes op zondagavond verzamelen jullie terug in de grote tent zoals de vrijdagavond
om de opgelegde dansjes uit te voeren.
Later in de avond worden jullie dan in “ De Smidse” verwacht.

Deel 2 van de vergadering.

De mensen die enkel de parade meelopen en daarna hun groep verlaten voor de rest van het
weekend krijgen een ingangsbandje voor de grote tent die enkel geldig is voor de vrijdagavond.
De mensen die 1 dag meedansen met hun groep en daarna niet meer krijgen geen toegangsbandje
voor de grote tent.

De mensen die heel het weekend meedoen met hun club krijgen een toegangsbandje voor het hele
weekend.
Indien de grote tent volzet is, is er een tweede grote tent voorzien met dj en dansvloer speciaal voor
de dansgroepen. Zo kan het muziek- en dansplezier verder gezet worden. Deze tent heeft dezelfde
openingsuren als de grote tent.

NIEUWIGHEID

Er zal een groep can-can danseressen zijn die als zesde groep zal meetellen. Zij zullen gekleed zijn in
hun originele klederdracht. Zij zullen dus eveneens in de tentjes dansen en ingepland worden in het
programma.
Zij zullen echter een paar keer per dag naar de grote tent gaan om er een voorstelling te geven.

Veel dansgenot en plezier tijdens dit weekend gewenst.

