
 

JEUGDLEDEN MAART 2023 
VOORAF 
Hierbij ontvangen jullie onze digitale nieuwsbrief speciaal voor jeugdleden. 
Lees de nieuwsbrief aandachtig door, want je krijgt weer veel informatie over o.a. Show What You Got, BCD uitvoering 
en nog veel meer. 
 
NNKS - SHOW WHAT YOU GOT 
Wij vinden dat elke danser een podium verdient. Daarom organiseert NNKS - Drachten op 11 maart 2023 voor het eerst 
een gezellige dansdag voor dansgroepen zonder wedstrijdervaring onder de naam: “SHOW WHAT YOU GOT”. 
 
De recreatiegroepen van Bewegingscentrum Drachten (7 jaar en ouder) zullen deelnemen aan dit open podium. Met 
deze mail krijg je alle informatie betreft deze gezellige dansdag.  
 
LOCATIE 
Sportcentrum Drachten 
Leerweg 3 
9202 LC DRACHTEN 
 
WANNEER & TIJD 
 
Zaterdag 11 maart 2023 
 
 Blok 1 Blok 2 Blok 3 
Dansers aanwezig 12:00 uur 13:15 uur 14:30 uur 
Zaal open publiek 12:00 uur 13:15 uur 14:30 uur 
Start show 12:30 uur 13:45 uur 15:00 uur 
Einde show 13:30 uur 14:45 uur 16:00 uur 

 
De groepen van BCD zitten verdeeld over de blokken. Kijk dus goed in welk blok je danst. Voor danser/publiek geldt 
dat je ook bij de andere blokken mag komen kijken.  
 
 
 
 
 
 



INDELING 
Hieronder de indeling welke groep in welk blok zit. Zit je in meerdere blokken? Dan mag je uiteraard gewoon blijven.  
 
Blok 1 Blok 2 Blok 3 
BCD Nemo BCD Police Girls (Str. 7-8 woensdag) BCD Tango’s 
BCD Books (Modern 9-11 jaar) BCD Boxers (Str. 9-10 woensdag) BCD TikTok (Str. 11-12 vrijdag) 
BCD Dikids (Str. 7-8 jaar maandag) BCD Snow White BCD Arabian Girls (Str. 7-8 vrijdag) 
BCD Funk (Str. 9-10 jaar vrijdag) BCD Dance Moms BCD The Greatest Show (Acro) 
BCD Bounce (Str. 11-12 jaar woensdag) 
BCD Blame (Modern 12-15 jaar) 

 BCD Supreme (Str. 12-15 jaar) 

 
KLEDING 
Voordat het zover is, willen we jullie informeren over welke kleding jullie moeten meenemen voor het open podium. 
Op onze website hebben we een handig overzicht van alle benodigde kleding voor elke groep. Zorg ervoor dat je bij de 
juiste groep kijkt.  
 
TICKETS PUBLIEK 
Je ouders, broertje, zusje, opa, oma, oom, tante en iedereen is uitgenodigd om te komen kijken. Tickets voor publiek 
kunnen gekocht worden aan de kassa. De kosten voor het publiek bedragen €6,- per persoon (met uitzondering van 
kinderen tot en met 3 jaar). Met dit kaartje kun je naar alle blokken. Let op: dit kan alleen contant (voorkeur: gepast) 
worden betaald. 
 
PARKEREN 
In verband met parkeergelegenheid willen we de mensen die in Drachten wonen vragen zoveel mogelijk op de fiets te 
komen. Zodoende is er hopelijk voldoende parkeerplek voor de mensen die wat verder moet reizen.  
 
OVERIGE INFORMATIE 
We willen jullie er graag aan herinneren zoveel mogelijk waardevolle spullen thuis te laten. Jullie spullen liggen in een 
kleedkamer, waar je gedurende de show niet aanwezig bent. Houd hier dus rekening mee.  
 
We kunnen niet wachten om jullie op het podium te zien schitteren. Met mooie outfits, haren en make-up maken we er 
een gezellige dansdag van. Deze dag draait niet alleen om jullie prestaties, maar vooral om het plezier en de gezelligheid 
die we samen beleven. Laten we er samen een feestje van maken.  
 
BCD UITVOERING 
Op zaterdag 8 juli vindt de BCD-uitvoering plaats in het theater de Lawei 
in Drachten en we zijn ontzettend enthousiast om met alle dansgroepen, 
zowel recreatie als selectie, hieraan deel te nemen.  
 
Het thema dit jaar is ART. Dat betekent dat we verschillende 
kunstvormen gaan gebruiken in onze dansen om een mooie show te 
maken. Van schilderijen tot beelden van muziek tot poëzie, we zullen ons 
laten inspireren en jullie meenemen in dit verhaal. 
 
Houd de datum alvast vrij in je agenda. We kunnen niet wachten om 
samen met jullie deze voorstelling te maken.  
 
SAVE THE DATE 
 Show What You Got NNKS  Zaterdag 11 maart 2023 
 NNKS Drachten    Zaterdag 15 april 2023 
 NNKS Finale    Zaterdag 3 juni 2023 
 Danskamp    16,17 & 18 juni 2023 
 Uitvoering BCD in de Lawei  Zaterdag 8 juli 2023 
 Zomervakantie    22 juli t/m 2 september 2023 

 
TOT SLOT  
We hebben weer veel leuke dingen op het programma staan voor de jeugd. Heb je nog vragen? Dan kun je mailen 
naar selectie@mijnbcd.nl.  

mailto:selectie@mijnbcd.nl

