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BALLET&DANCESTUDIO DORRIS TITULAER

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

Hoogstraat 12
5911 HX Venlo
Tel. 077-351 25 88
www.balletendancestudiodorristitulaer.nl
balletstudiodorristitulaer@live.nl
Teaching Member ROYAL ACADEMY of DANCE
Balletopleiding voor Amateurs en Professionals

Nieuwsbrief 1: September 2015
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 31 augustus
weer is gestart. Laten we er met zijn allen een plezierig, inspirerend en feestelijk
dansseizoen van maken.

Data op de kalender
05-09-2015
20-09-2015
16-10-2015
19-10-2015 tot 25-10-2015
Begin november 2015
06-11-2015
22-11-2015
16-12-2015
Januari 2016
27-02-2016
Mei 2016
29-05-2016
Begin juni 2016
12-06-2015
3 september 2015

15:45-16:30 Diploma uitreiking in onze studio
14:45-15:15 Cultuurzondag Maaspoort Frans Boermanszaal
Optreden showgroep voor de Juniorkamer Venlo
Openbare lessen. Deze kunnen door alle ouders bezocht worden.
Beroepsexamens bij het Ballet van Vlaanderen in Antwerpen
Galamodeshow en dans Sittard
Amateurdansfestival Maaspoort Venlo
Kerstborrel jazz + modern 21:00 uur bij Central
Openbare lessen, tevens worden dan de leerlingen voor het
examen uitgezocht
In samenwerking met Denzz show met hiphop + modern in theater
de Maaspoort
Kinderexamens
Venlo Stormt
Beroepsexamens
2 eindpresentaties in Domani
Nieuwsbrief

Cultuurzondag
Op 20 september 2015 is de Cultuurzondag in Venlo.
De groepen Pinguïns, Bloemen, Lieveheersbeestjes, HipHop2, HipHop3, Leave the Light on en 2e
stuk Fly uit onze voorstelling The Magic Tree zullen meedoen in de Frans Boermanszaal in de
Maaspoort.
Lesrooster
De lestijden voor HipHop zijn gewijzigd, deze zullen een half uur later starten.
HipHop 1 18:00-19:00 uur
HipHop 2 19:00-20:00 uur
HipHop 3 20:00-21:00 uur
Danskleding
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

Vanaf grade 1 zijn caractèreschoenen nodig. Tweedehands wordt aangeboden met notes
op de kleedkamer deur. Nieuwe bestellen wij á €30,- de eerste week van november.
Sommige caractèreschoenen geven af , wilt u ervoor zorgen deze te laten sealen (€ 3,-) of de
hak met schuurpapier behandelen.
Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
activiteiten

26 oktober t/m 1 november 2015
21 december t/m 3 januari 2016
6 februari t/m 14 februari 2016
maandag 28 maart 2016
23 april t/m 8 mei 2016
Valt in de meivakantie!
16 mei 2014
20 juni t/m 4 september 2016
13 t/m 18 juni

Live Cinema Seizoen 2015-2016
Romeo & Juliet
Carmen/Viscera/Afternoon of a Faun/Tchaikovsky Pas de Deux
The Nutcracker
Rhapsody / The two Pigeons
Giselle
Frankenstein
Kijk voor meer informatie op www.rohcinema.nl
3 september 2015
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22-09-2015 / 20:15 uur
12-11-2015 / 20:15 uur
16-12-2015 / 20:15 uur
26-01-2016 / 20:15 uur
06-04-2016 / 20:15 uur
18-05-2015 / 20:15 uur

Algemene Voorwaarden
Wilt u deze alstublieft grondig doorlezen op onze website om misverstanden te voorkomen.
Zaterdaglessen
Het afgelopen seizoen hebben wij te veel storingen in de les gehad. Wij willen jullie daarom
vriendelijk verzoeken om niet aan het begin van de les in de deuropening te blijven staan en niet
tijdens de les te storen. Op zaterdag kunnen op de gang vragen gesteld worden tussen
9:45-10:00 en 13:00-13:15. Het liefst eigenlijk per mail zodat wij de volle aandacht aan onze
leerlingen kunnen besteden.
Bij de 3-4-5 en 6 jarigen zijn constant 2 juffen aanwezig.
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.
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 wijzigingen in uw e-mail- en woonadres of telefoonnummer per mail doorgeven?
Mijn mailadres is: balletstudiodorristitulaer@live.nl
Mijn mobiele nummer: 06-54958383.
Het is niet toegestaan
voor leerlingen van onze dance studio, om lessen te volgen bij ongediplomeerde dans instellingen
op clubjes.
Waardevolle spullen
Zorg ervoor dat er geen waardevolle spullen in de kleedkamer achterblijven, neem ze mee de
studio in.
De dans weekendtassen wel graag in de kleedkamer laten.
Facebook
Ook op Facebook? Wij ook! Like de pagina Ballet en Dance studio Dorris Titulaer.

met veel dansgroetjes
Dorris, Nina, Tamara, Loes en Jody.
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