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Hoogstraat 12
5911 HX Venlo
Tel. 077-351 25 88
www.balletendancestudiodorristitulaer.nl
balletstudiodorristitulaer@live.nl

Peuter/Kleuterdans
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Teaching Member ROYAL ACADEMY of DANCE
Balletopleiding voor Amateurs en Professionals

Nieuwsbrief 1: September 2013
Voor alle leerlingen die zelf hun e-mail ontvangen.
Zorg dat je ouders deze Nieuwsbrief ook lezen, aangezien er ook voor hen belangrijke
informatie in staat. Alle Nieuwsbrieven zijn overigens ook te vinden op onze website.

Aan alle leerlingen en ouders,
Allereerst iedereen van harte welkom voor het nieuwe dansseizoen dat op 2
september weer start. Laten we er met zijn allen een plezierig, inspirerend en
feestelijk dansseizoen van maken.

Data op de kalender
01-09-2013
07-09-2013
27-10-2013
11-11-2013 tot 16-11-2013

16-03-2014

Opening middenzaal Theater de Maaspoort om 13.25u. Duet Je
Suis Malade door Denis en Bettina.
Diploma uitreiking die dit jaar in onze studio wordt gehouden
om 14.30 uur.
Theater de Maaspoort amateurdansfestival Limburg.
Openbare lessen. Deze kunnen door iedereen bezocht worden.
Houdt er rekening mee dat als er meer dan 15 leerlingen in een
groep zitten, er maar 1 gast per kind kan komen kijken.
danst de showgroep i.s.m. Sempre Avanti in theater de
Maaspoort.

Lesrooster
2 september zijn alle lessen volgens schema, vanaf 9 september start Grade 6 om 16.45 en
Hip hop 2 om 17.45 en zullen tot de herfstvakantie modern jazz teens 1 en 2 gezamelijk les
hebben , om te kijken wie er in groep 1 of 2 past.

Pilates
Vanaf woensdag 11 september wordt er door Pilates gediplomeerd trainster Yvon Tilmans, in
deze discipline bij ons lesgegeven. De 1e les is gratis en tevens een proefles. De les duurt 1
uur en de kosten zijn 70,00 voor 10 lessen, voor leerlingen van onze studio 65,00 euro.
Yvon Tilmans is afgestudeerd bij het SIOS sittard met als specialisatie Dans.
2 september 2013
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Ze heeft al vanaf 1992 ballet in onze studio, ze volgt hier nog steeds klassieke en jazzdans
lessen. Sinds augustus 2013 heeft ze ook haar diploma Pilates instructrice.
Danskleding
3 Jarigen t/m Primary
Grade 1 t/m 3
Grade 4 & 5
Vanaf inter Foundation

Rose
Lavendel
Donkerrood
Zwart

Vanaf grade 1 t/m 8 zijn caractereschoenen nodig.Tweedehands wordt aangeboden met notes
op de kleedkamer deur. Nieuwe bestellen wij á €30,- de eerste week van november.
Wij bestellen 3 keer per jaar danskleding voor inkoopprijzen (muv balletschoenen en spitzen)
In november, april en augustus. Mochten wij het niet op voorraad hebben, kunt u het de
eerste week van desbetreffende maand bij Dorris of Vivian bestellen.
Danskleding wordt verkocht op woensdag van 16.00 tot 16.30 uur. Zaterdags om de week
( 1e en 3e zaterdag) van 10.00 tot 13.00 uur.
Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
activiteiten

13 oktober t/m 20 oktober 2013
22 december t/m 5 januari 2014
5 februari t/m 21 februari 2014
19 t/m 21 april 2014
27 april t/m 9 mei 2014
29 mei 2014
9 juni 2014
15 juni t/m 31 augustus 2014
16 t/m 19 juni

Algemene Voorwaarden
Wilt u deze alstublieft grondig doorlezen op onze website om misverstanden te voorkomen.
Zaterdaglessen
Het is bij de zaterdaglessen 3,4 en 5-jarigen niet toegestaan dat er meer dan 1
verzorger/hulp per leerling mee naar, of in de kleedkamer aanwezig is.
Houdt u er ook rekening mee
Dat de leerlingen vanaf +/- 10 jaar, het niet op prijs stellen wanneer er vaders/broers in de
kleedkamer aanwezig zijn.

Wijzigingen doorgeven
Wilt u aub uw e-mail- en adreswijzigingen per mail doorgeven?
Mijn eimailadres is: balletstudiodorristitulaer@live.nl
Mijn mobiele nummer: 06-54958383.
Het is niet toegestaan
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voor leerlingen van onze dance studio, om lessen te volgen bij ongediplomeerde dans
instellingen op clubjes.
DVD en foto's uitvoering
Zijn nog te bestellen tot 30 september 2013.
De Dvd kost €20,00 en de cd met foto's €7,50.
Waardevolle spullen
Zorg ervoor dat er geen waardevolle spullen in de kleedkamer achterblijven, neem ze mee de
studio in.
De dans weekend tassen wel graag in de kleedkamer laten.
Facebook
Ook op Facebook? Wij ook! Like de pagina Ballet en Dance studio Dorris Titulaer.
Sponsoren
Ook dit jaar zijn wij weer heel dankbaar met onze sposoren:
-O'Life Klaasstraat
-Boermans Juwelier Klasstraat
-Ijscofantastico Hoogstraat
-Ammaris Gasthuisstraat
Wilt u ook een keertje op een poster, flyer of brochure staan, geef ons dat dan via de mail
door.
Mailing
Heb jij, of heeft u nog wat tijd over?
Wij zoeken nog iemand die voor de dance studio de mails zou willen verzorgen.

Dan rest mij nog: Selin Yildrim, Jenny Peeters, Jody Geijsendorpher en Lois Hermans weer
veel succes en a good spirit te wensen met hun opleiding aan de verscheidene dansacademies.
En Verie Thijssen proficiat met je contract bij Soldaat van Oranje, en ook van harte Suzanne
de Bekker met haar contract bij Connie Jansen Danst.
Maar ook onze dansers die we gelukkig niet hoeven te missen, we maken er met z'n allen een
sprankelend dansjaar van!

met veel dansgroetjes
Dorris, Bettina, Demian, Vivian.
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