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Lessen in:
Lessen in:
Peuter/Kleuterdans
Kinderdans
Klassiek ballet
Streetjazzdance
Funky Westend Jazz
Modern jazz/Contemporary
Hiphop

Nieuwsbrief 1: September 2014
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,
Welkom allemaal bij een nieuw dansseizoen, dat zeker weer vol dansplezier,examens en
optredens
gaat worden.
Voor jullie nu de 1e nieuwsbrief van het seizoen.

Data op de kalender
zaterdag 4 oktober 2014
3t/m 8 november 2014
woensdag 17 december 2014
zondag 21 december
zaterdag 27 december
Jozefzoon in
januari 2015
mei 2015
juni 2015
7 juni 2015

Diploma uitreiking om 15.45 uur in onze Studio
Openbare lessen
Kerstborrel jazz funky dinsdag en woensdag groep om 21.00
uur in Central
kerst borrel in vin l leau voor klassiek donderdag 19.15 en
vrijdag 20.30 uur en modern jazz 3 om 15.00 uur
Danst de showgroep i.s.w. met Fanfare Velden en Pearl
BMV de Vilgaard
Openbare lessen , tevens worden dan de examenkandidaten
uitgezocht
Grade examens van the Royal Academy of Dance in onze studio
Beroepsexamens Antwerpen bij het ballet van Vlaanderen
Theater de Maaspoort voorstelling voor alle leerlingen, met als
thema "The magic tree"

IJSPASJE
Mocht je als leerling nog geen ijspasje van Ijsco Fantastico hebben ( 25% korting) vraag het
dan even aan je docente.
CARACTERSCHOENEN
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Sommige caracterschoenen geven af , wilt u ervoor zorgen deze te laten sealen (€ 3,-) of de hak
met schuurpapier behandelen.
ZATERDAG LESSEN
De ouders van de kinderen die op zaterdag dansen hebben inmiddels kennis kunnen maken met
juf Tamara van Lint en juf Loes Verschuren.
Welkom meiden in onze school. En dank je ouders voor de complimenten aan deze twee docenten.
Wij willen de ouders vriendelijk verzoeken om de kinderen vóór de les naar het toilet te laten
gaan en de elastiekjes van de schoentjes dubbel te knopen zodat deze tijdens de les niet los
gaan.
Bestelling danskleding
In november zal de laatste bestelling in Engeland voor balletkleding voor dit jaar gedaan
worden. Indien u nog wat wilt bestellen dit graag tijdig doorgeven.
Denk er aan dat Sint & Piet hier ook hun inkopen kunnen doen!
Danskleding en haar
Zorg er voor dat Uw dochter gepaste kleding zoals voorgeschreven is draagt, en een knot vanaf
grade 2.
Lees aub het reglement van onze school goed door.
Het is jammer als er foto’s gemaakt en gefilmd wordt tijdens de les en Uw dochter hierdoor
even aan de kant moet staan.
3 Jarigen t/m Primary
Grade 1 t/m 3
Grade 4 & 5
Vanaf Inter Foundation

Rose
Lavendel
Donkerrood
Zwart

Lesgeld
Het lesgeld dient vooruit te worden betaald, dus niet aan het einde van het kwartaal.
Wanneer de kinderen een vergoeding krijgen via het cultuurfonds, dient u dat zelf aan te vragen
bij de intermediaire op school, d.w.z. dat u wel verantwoordelijk blijft.
HIP HOP
Alle hip hop lessen worden vanaf oktober door Jody Geysendorpher gegeven .
Demian Overduyn zal alleen nog als vervanger en danser op onze show met eventueel een stukje
choreo voor hip hop 3 bij onze studio betrokken zijn .
Hij heeft het te druk met acteer/modellenwerk/ student op de universiteit en danser voor tvshows .

VOORSTELLING MAASPOORT
Vanaf januari 2015 kunt u zelf kaartjes kopen bij de Maaspoort voor onze dansvoorstelling The
magic tree op zondag 7 juni 2015. Alle leerlingen vanaf 3 jaar mogen hier aan mee doen.
Dansvoorstellingen Citycinema live
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Als u het ijspasje kunt laten zien en zegt dat u leerling bent van onze studio is het kaartje geen
€ 17,50 (inclusief hapje en drankje ) maar € 15,-.
Bij sommige voorstellingen zal ik aanwezig zijn en een korte intro doen.
Donderdag 16 oktober 2014
Manon
Dinsdag 16 december 2014
Alice’s Adventures in Wonderland
Dinsdag 17 maart 2015
Zwanenmeer
Dinsdag 5 mei 2015
La Fille mal gardee
Alle voorstellingen worden gedanst door het Royal ballet
Vakantie 2014-2015
Herfstvakantie
Sinterklaas
Kerstvakantie
Carnaval
Pasen
Meivakantie

ma 20 t/m zo 26 oktober
za 6 december
ma 22 dec t/m zo 4 jan 2015
za 14 t/m vr 20 februari
ma 6 april
ma 27 april t/m vr 8 mei

Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Nieuw seizoen start ma 31 augustus 2015

do 14 mei
ma 25 mei
ma 22 juni t/m zo 30 augustus

(De examenlessen zullen in de laatste week wel doorgaan dag en tijd in overleg)

Dorris gaat vaker naar open dagen van dansopleidingen. Dit wordt op tijd aangegeven .
Geïnteresseerden kunnen dan met haar mee gaan.
Wij wensen iedereen een mooi en leerzaam dansseizoen.
Dorris, Jody, Nina, Loes,Tamara en Demian
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