
Optreden 26 augustus Open dag CKC 
Tijdens de open dag van CKC & partners treden we op het buitenpodium op. Leidsewallen 80  2722 PC 
Zoetermeer. 
Momenteel hebben zich opgegeven 7 sopranen, 5 alten, 4 tenoren en 5 bassen. Nog 2 alten en 1 
sopraan hebben zich nog niet opgegeven. Hopelijk komen zij toch ook zingen.  
Dit is een uitgelezen plek om leden te werven en Timeless te promoten. Een groot deel van het publiek 
dat hier komt kijken is op zoek naar een nieuwe bezigheid of hobby. Hopelijk kunnen wij hier ons 
voordeel uit halen. We hebben een infotafel van 11:00 tot 16:00 uur in balletstudio 3. Deze moet de 
hele dag bemand worden. Als je hier ook een tijdje wilt staan geef je dan graag op bij Barbara. 

Aanwezig 11:15 uur 
Optreden 11:30 – 11:45 uur op het buitenpodium  

Programma: 
  Another op’nin’, another show    

  Beauty and the beast 

  Do you hear the people sing 

  One 
  This is the moment 
Kleding zomer outfit 
Heren: Witte broek. Blauw of groen poloshirt, trui, sweater, overhemd of jasje in de effen kleur blauw 
of 

groen. Geen T-shirt als bovenkleding. 
Witte schoenen of in de juiste kleur blauw of groen (het mogen ook sportschoenen of gympen 
zijn zolang maar in de juiste kleur is. Géén sandalen). Riemen en/of andere accessoires mogen 
alleen in de vastgestelde kleuren (groen, blauw, of wit). 

Dames: Witte broek (lang of ¾ ), witte rok  of jurk (lengte minimaal óver de knie of langer) met witte, 
blauwe of groene kleding aan bovenkant met eventueel naturel panty. 
Een kort rokje of jurkje  in wit, groen of blauw, alléén te dragen met een witte legging.  
 
 
 Voorkom dat je helemaal in wit gekleed bent (bijvoorbeeld bij een jurk). Combineer altijd met 
de groene of blauwe kleur.  
Mouwen: kort, 3/4 of lang, bij korte mouwen minstens tot halverwege de bovenarm (tussen 
schouder en ellenboog) bedekt, dus geen hele korte - of kapmouwtjes. 
Schoenen in wit of de juiste kleuren groen of blauw. Pumps met een open hiel en/of teen zijn 
toegestaan, echter géén slippers of sandalen. 

 


