BALLET&DANCESTUDIO DORRIS TITULAER
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

Lessen in:
Lessen in:
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Nieuwsbrief 3: Februari 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,
Data op de kalender
16-03-2014
Mei 2014
Juni 2014
15-06-2014

Danst de showgroep i.s.m. Sempre Avanti in theater de
Maaspoort.
Kinderexamens
Beroepsexamens in Antwerpen bij het ballet van Vlaanderen
Eindpresentatie Domani, Venlo

Hiphop
Tot en met de carnaval zal Nina Sevriens de Hiphop 2 lessen op maandag geven.
Deliana Manuhutu zal deze periode de lessen Hiphop 1 op vrijdag geven.
Grade 1 en grade 7
Na de carnavalsvakantie zullen de leerlingen van Grade 1 10 minuten langer les hebben, van
13:05-14:15 uur zodat Leandra een musicaldansje voor de eindpresentatie in Domani kan maken.
De les van de leerlingen van Grade 7 begint dan 10 minuten eerder, van 18:35-19:45 uur.
Voor alle extra tijd wordt geen extra lesgeld gevraagd.
Examens
De examens zijn na de meivakantie. Wilt u er a.u.b. zorg voor dragen dat het examengeld gepast
in een envelop voorzien van naam en geboortedatum uiterlijk 14 februari 2014 ingeleverd wordt.

Showgroep
16 Maart treden voor u in de Maaspoort 3 orkesten op. Met een er van danst onze showgroep
met drie dansen mee met o.a. zanger Sander Stürbl. Hij vertolkt momenteel de hoofdrol van
Peter Pan in Londen op West end (misschien heeft u hem bij Humberto Tan op tv gezien).
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Eindpresentatie Domani 15-06-2014
Deze middag zijn er twee eindpresentaties. De leerlingen vanaf 4 jaar doen hier aan mee.
De 3 jarigen zullen in de vorm van een openbare les met Leandra op een buiten bühne hun kunnen
tonen. Dit zal een andere zondag in juni zijn. Ook andere dans en showgroepen van onze studio
zullen hier aan mee doen. Wij verzorgen deze middag ook modeshows en zangtalenten.
Peuters en Kleuters
Wij willen de ouders vriendelijk verzoeken om de kinderen t/m 5 jaar voor de les naar de toilet
te laten gaan en de schoenelastiekjes dubbel te knopen zodat deze niet los gaan tijdens de les.
Het is bij de zaterdaglessen 3,4 en 5-jarigen niet toegestaan dat er meer dan 1
verzorger/hulp per leerling in de kleedkamer aanwezig is. Graag jullie aandacht hier voor.
Danskleding examenkandidaten
Grade 1 t/m 3

Lavendelpakje, witte effen sokjes, caracterschoenen
balletschoenen
Grade 4
Rood balletpakje, balletmaillot, caracterschoenen balletschoenen
Grade 7
Balletmaillot, caracterschoenen, balletschoenen. De blauwe
balletpakjes met voile rokken en zijden doekjes krijgen ze van
ons. Wij brengen hier geen kosten voor in rekening wat elders wel
is.
Mocht iemand nog kleding of schoenen willen bestellen, de laatste bestelling zal begin april
gedaan worden.
Openbare lessen
Van 17-02-2014 / 22-02-2014 zijn er openbare lessen. U bent dan van harte welkom om bij de
lessen te komen kijken. De openbare lessen zijn voor iedereen behalve de examenklassen.
Houdt er rekening mee dat bij de groepen peuters, kleuters 4 en kleuters 5 maar één persoon
toegestaan is om te komen kijken.
In maart zullen de lestijden van de groepen Hiphop 1+2 wijzigen. Het is daarom belangrijk dat
zoveel mogelijk ouders van deze groepen naar de openbare lessen komen.

Cursus
Dorris zal op 23,24 en 25 april verplicht cursus voor de nieuwe Grade 4 en 5 syllabus in België
hebben.
De lessen zullen door andere docenten binnen de school worden vervangen, en sommige lessen
worden deze week verschoven. Alle grade 4 leerlingen hebben dan les op dinsdag 22 april van
16.00 tot 17.00 uur.
Alle grade 3 leerlingen hebben dan les op zaterdag 26 april van 14.15 tot 15.15 uur.
Die lessen geef ik dan zelf.

Tip
Bij de Hema kun je van 9.00 tot 10.00 uur voor € 1,- ontbijten, handig voor de zaterdag ochtend
leerlingen.
Wanneer er bij Jumbo voor minimaal € 25,- boodschappen gedaan wordt kun je in de garage
gratis parkeren.
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Vakantieoverzicht
Carnavalsvakantie

1 t/m 7 maart 2014
zaterdag 1 maart dus GEEN les ivm BoeteGewoeneBoetezitting
zaterdag 8 maart WEL les

Pasen

19 t/m 21 april 2014

Meivakantie

27 april t/m 9 mei 2014

Hemelvaartsdag

29 mei 2014

Pinksteren

9 juni 2014

Zomervakantie

15 juni *) t/m 31 augustus 2014

*) In de week van 16 juni zijn er geen reguliere lessen maar wordt het seizoen afgesloten met
ijsjes eten , picknick, borrelen en uit eten gaan. Dit wordt georganiseerd door de docenten.

Wijzigingen doorgeven
Wilt u aub uw e-mail- en adreswijzigingen per mail doorgeven?
Mijn e-mailadres is: balletstudiodorristitulaer@live.nl
Mijn mobiele nummer: 06-54958383.

met veel dansgroetjes,
Dorris, Demian, Leandra, Nina en Selin
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