BALLET&DANCESTUDIO DORRIS TITULAER

Lessen in:

Hoogstraat 1
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

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

Nieuwsbrief 3: Maart 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,
Data op de kalender
19+20 mei
21 mei
Juni
7 juni
14 juni

15 juni

Kinderexamens
Horst Merthal, showgroep, hiphop 3 en enkele grade kinderenbij de verkiezing van
de Noord Limburgse Zakenvrouw
Beroepsexamens in Antwerpen bij het Ballet van Vlaanderen
Theatershow in de Maaspoort, aanvang 19:00 tot ongeveer 21:30 uur.
Venlo Stormt, onze dancestudio zal op het podium in de grote zaal van de
Maaspoort dansen i.s.m. Tino Schneitzheuvel bij een hindernis en in de
Boermanszaal enkele leerlingen
In de week van 15 juni zullen er geen reguliere lessen zijn maar picknick,
spellenmiddag, dineren, borrelen etc.

Aanwezigheid bij lessen
We zijn allemaal hard aan het werk om 7 juni een spetterende dansshow neer te zetten in
theater de Maaspoort. Tevens zijn er zo’n 40 leerlingen die hun examen afleggen in Grades en
Prima.
Wij verzoeken alle leerlingen om er elke week te zijn. Doe dit voor je zelf, je groep en je
docenten. Dus: hou tijd vrij voor te dansen!!
Openbare lessen
In verband met de komende voorstelling zullen er alleen openbare lessen zijn voor de klassieke
examen lessen op dinsdag 21 april, woensdag 22 april en zaterdag 25 april van 13:10-15:10 uur.
Examens
De balletexamens zijn dit jaar op 19 en 20 mei.
Dinsdag 19 mei vervalt de les van 17:00 uur en we beginnen om 19:30 uur met lesgeven.
Woensdag 20 mei vervallen alle grade lessen. De Funky Jazz gaat wel door.
Als wij de tijden van Londen krijgen geven wij de leerlingen hun examenoproep mee. Hiermee
kunnen de ouders naar school gaan om vrij te vragen.
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Pointclass
Vanaf maandag 30 maart zullen er 5 spitzenlessen van een uur gegeven worden gebaseerd op
Advanced Foundation. De kosten bedragen € 37,50 voor 5 lessen. Losse lessen € 10,-.
De lessen zijn van 17:45 tot 18:45 uur. Maximaal 6 leerlingen.
Data 30 maart; 20 april; 4 mei; 11 mei en 1 juni.
Junior Dutch Dance Division
Het is voor ons een grote eer dat mede dankzij enkele sponsoren de Junior Dutch Dance
Division 4 optredens zullen verzorgen tijdens onze voorstelling op 7 juni in de Maaspoort.
Heeft u nog geen kaartje wees er dan snel bij, vol is vol.
Vakantie 2014-2015
Pasen
Meivakantie

ma 6 april
ma 27 april t/m za 9 mei

Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Nieuw seizoen start

do 14 mei
ma 25 mei
ma 22 juni t/m zo 30 augustus
ma 31 augustus 2015

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

Tip
Een tip voor u als wachtende ouders terwijl uw dochter aan het dansen is.
Bij de Hema kunt u ’s morgen ontbijten voor € 1,- per persoon.
Wanneer u bij de Jumbo boodschappen doet krijgt u de parkeerkosten van de parkeergarage
aan de Maasboulevard vergoed door Jumbo.
Wijzigingen
Graag vragen wij u om er rekening mee te houden wanneer u een wijziging in adres, mail of
telefoonnummer heeft dit door te geven via balletstudiodorristitulaer@live.nl
Hulpouders
Inmiddels hebben zich genoeg ouders aangemeld om te helpen bij de voorstelling op 7 juni in de
Maaspoort. U hoeft zich hier voor niet meer op te geven.
Wij danken iedereen hiervoor.
met veel dansgroetjes
Dorris, Loes, Tamara, Jody en Nina
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