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

Nieuwsbrief 2: December 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,
Voor u ziet u de laatste nieuwsbrief van 2014.
Op het moment zijn wij druk bezig met het celebration concert i.s.w. met Auke Classens, Vera
Wijnen, Marcel Verdellen ,Roy Verbeek en Pearl Josefzoon.
Wij willen jullie graag nog wat nieuwtjes meegeven voor het komende jaar.
NIEUWE LESSEN
Cirean Thiessen, afgestudeerd danseres gaat bij ons in de studio 2 lessen geven.
MUSICAL DANS voor leerlingen vanaf 9 jaar op maandag van 17.00 tot 18.00 uur.
De kosten zijn € 23,- per maand, voor leerlingen van de studio € 21,-.
FLOORWORK,FLYINGLOW,MODERN CONTEMPORARY voor leerlingen vanaf 13 jaar.
Deze les is op maandag van 18.00 uur of 18.15 uur tot 19.00 uur of 19.15 uur.
De kosten zijn € 25,- per maand voor leerlingen van onze studio 23,- per maand.
Beide lessen kunnen niet gekozen worden als 4e gratis les.
MODERN TEENS
Modern Teens wordt verschoven naar 19.00 uur en Modern Teens 2 is dan van 20.00 uur tot
21.00 uur.
Zolang er geen 8 leerlingen in de klas staan wordt het lesgeld van Modern Teens 1 verhoogd
naar € 26,- per maand. Mochten er 4 leerlingen bijkomen dan kunnen we het lesgeld gewoon op
€ 23,- per maand laten. Een andere optie is € 23,- per maand en de lestijd verkorten naar 3
kwartier.
Graag willen wij uw mening hierover weten.

NIEUWE LESSEN VOOR KLASSIEK TALENT vanaf 11 jaar.
Vanaf 17 januari 2015 zal twee maal per maand op zaterdag van 15.15 uur tot 16.30 uur door
Tamara van Lint en Loes Verschuren Intermediate Foundation gegeven worden.
De lessen kosten € 7,50 per les. Er kunnen niet meer dan 8 leerlingen aan meedoen.
De bedoeling is om eventueel in november 2015 hierin examen af te leggen bij het Ballet van
Antwerpen. De les is inclusief spitsenwerk.
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OPENBARE LESSEN
Onze 1e openbare lessen van 2015 zijn van maandag 26 t/m zaterdag 31 januari.
Tevens worden dan de kandidaten voor het balletexamen van de The Royal Academy of Dance
uitgezocht.
Wij verzoeken nadrukkelijk dat er een van de ouders of verzorgers van de leerling die in een
examenclass zit aanwezig is.
Het examengeld dient voor 12 februari contant te worden betaald. Duidelijk naam,
geboortedatum en grade op de envelop zetten.
Mocht uw kind geen examen mogen doen dan willen wij dat graag voor 15 januari weten.
THEATERVOORSTELLING 7 JUNI IN DE MAASPOORT VENLO
Aanvang 19.00 uur, generale repetitie om 12.00 uur.
Vanaf januari zijn de kaartjes bij de Maaspoort te koop, € 19,50 p.p.
Dit is inclusief pauzedrankje, garderobe en service kosten.
Alle leerlingen vanaf 3 jaar doen aan de voorstelling mee.
Mocht uw dochter of zoon niet mee mogen doen, laat ons dit dan voor 1 februari weten.
Sommige groepen vragen wij € 2,50 tot € 4,00 huur voor het kostuum.
De 4 jarigen worden lieveheersbeestjes (zie foto) de ouders dienen deze kostuums zelf te
betalen € 15,00 inclusief vleugels, diadeem en arm accessoires.
De 6 jarigen en primary worden Pinguïns (zie foto). Ook deze kostuums dienen de ouders zelf te
betalen ze kosten € 10,00 inclusief hoofddeksel.
Uiteraard krijgen alle leerlingen de kostuums (lieveheersbeestjes en pinguïns) na de uitvoering
mee naar huis.

Op 10 en 17 januari wordt de kleding doorgepast.

EXTRA LESSEN
De leerlingen van Grade 4 krijgen op woensdag 14 en 21 januari een half uurtje extra les om te
beginnen met de uitvoeringsdans, dus van 16.00 tot 17.30 uur.
De leerlingen van Grade 5 a krijgen een extra les voor de uitvoeringsdans op zaterdag 10
januari van 15.15 tot plus minus 16.15
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De leerlingen van Grade 8 ( 5b) starten woensdag 7, 14 en 21 januari een kwartier eerder met
de les zodat Maartje ook met hun aan de uitvoeringsdans kan gaan werken.
De les start dan om 18.30.
Al deze extra lessen zijn gratis.
AGENDA PUNTEN
-Openbare lessen
-Kinder familiezitting
-Examens Venlo
-Beroepsexamens Antwerpen
-Voorstelling Maaspoort
The magic tree zondag
-Floriade
-Venlo Stormt hoofdact i.s.m.
Tino Sneitzheuvel Maaspoort

maandag 26 t/m zaterdag 31 januari
zaterdag 31 januari
5 mei Bevrijdingsdag ’s middags voor het stadhuis
begin juni
zondag 7 juni
zaterdag 13 juni
zondag 14 juni

VAKANTIE 2014-2015
Kerstvakantie
Carnaval
Pasen
Meivakantie

ma 22 dec t/m zo 4 jan 2015
za 14 t/m vr 20 februari
ma 6 april
ma 27 april t/m za 9 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)

Het hele dansteam van Ballet en Dancestudio Dorris Titulaer wenst jullie een gezond
liefdevol dansant en spetterend 2015. We gaan er met zijn allen een super jaar van maken.
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Nina, Demian, Cirean, Dorris, Loes, Tamara en Jody
Helaas kon Jody Geysendorpher niet bij het maken van de foto aanwezig zijn.
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