
 

Informatie algemeen + volgorde Koningsdag zaterdag 27 april 2019 

09.15 uur: verzamelen bij dansschool DANSJA  

10.30-11.00 uur: Optreden 
 

Groep Liedje DANSJA Zelf meenemen Schoeisel Haar Oplopen 

1. Selectie 4, Sandra 5SOS- Youngblood Witte bandana’s, 

Zwarte vesten 

met ‘gaas’ 

mouwen 

omgeknoopt op 

div. manieren. 

Spijkerbroek, 

wit/rood/blauw shirt, 

oranje accenten (shirt, 

accessoires etc.) 

Zwarte sneakers Half vast (staart/ knot 

of gevlochten) 

Eerst klaarstaan, daarna 

muziek aan. 

2. Di 17.00 uur HH gr 8 

en VO 1, Sandra 

Lauryn Hill- Doo 

Wop (That thing) 

& 

Ariana Grande- 

Bad idea (mix) 

Zwarte 

bandana’s, 

paarse truien 

Zwarte broek, zwarte 

top 

 

Zwarte sneakers Hoge staart In de laatste x8 van selectie 

4, mee oplopen en 

eindpose meedoen.  

3. Vr 14.45 uur Str gr 2 

en 3, Nathalie 

Mix van When i 

grow up, 

Goodbye, Low 

rider etc.  

Grijze 

joggingbroek, 

witte t-shirts, 

witte 

zweetbandjes 

 Sneakers Hoge staart Kids huppelen op ( van 

rechts) zodra de muziek 

start. Eindigen op het 

podium. Gaan daarna van 

het podium af.  

4. Ma 16.30  uur 

Kleuterdans gr 1 en 2, 

Mandy 

Popcorn – Dunia 

Wengweng 

Rose geruite 

blousjes 

Zwarte legging, zwart 

shirt met lange 

mouwen (zonder 

opdruk), anders zwart 

shirt korte mouwen 

Liefst zwarte 

gympen, anders 

een andere kleur 

Hoge staart Gaan klaar staan, dan 

muziek aan 

5. Ma 17.30 uur Str gr 7, 

8 en VO 1, Nathalie 

DJ snake, Selena 

Gomez en Cardi B 

Taki Taki 

Zwart met rode 

bloesjes  

Zwarte legging zonder 

opdruk, zwart shirt 

(liefst met lange 

mouwen) 

Witte schoenen Hoge staart Van de rechterkant oplopen 

en weer van de rechterkant 

aflopen. De kinderen lopen 

gewoon normaal op. 

6. Ma 15.30 uur Str gr 3, 

4 en 5, Mandy 

On Fayah – Team 

Rush our 

Blauwe truien 

met streep 

Zwarte legging, zwart 

shirt voor onder trui 

Zwarte 

danssneaker/ 

zwarte gympen 

Half los haar, 

bovenste haar in een 

knotje 

Muziek aan, dan komen 

kids van twee kanten op 

 


