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Nieuwsbrief: juni 2013
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 (worden in de nieuwsbrief verder uitgewerkt)
9 juni 2013
Cultuurzondag
15 juni 2013
Oefenen bij La Vita Sana
16 juni 2013
Voorstelling Maaspoort
17 juni 2013
Picknick
19 juni 2013
Picknick
7 sept 2013
Diploma uitreiking
Oefenen bij La Vita Sana
We mogen zaterdag 15 juni oefenen bij La Vita Sana sportcentrum in Blerick. Dit is alleen
voor grote groepen, zodat we op ware grootte v/d buhne kunnen spacen en dansen.
14.00-14.30u
14.30-15.00u
15.00-15.30u
15.30-16.30u

grade 2 +5 (pionnen en dobbelstenen/hiphop 1+2)
donderdag klassiek 2 groepen (Opening na de pauze)
klassiek Teens + Jazz modern ( Mood)
klassiek donderdag (Philip Glass) klassiek vrijdag (Classique)
modern jazz donderdag (Furioso).

Cultuur zondag
De cultuurzondag is dit jaar op zondag 9 juni. Hier laten we om 14.30u wat combinaties zien,
die we (behalve het Kyrie) niet op 16 juni doen.
Kyrie:
Angela, Inge, Elona, Denis
Solo:
Jody
Ciara:
combi van de Venloop
eventueel: character grade 1 +2. Mocht dit doorgaan, dan krijgen de examenkinderen hierover
persoonlijk bericht.
Grade 8: etude etc. Hierover krijgen de leerlingen ook persoonlijk bericht.
Make up, haar, kleding voorstelling
Leest u a.u.b. goed de voorgaande nieuwsbrief door (ook te vinden op de site) i.v.m. de
voorstelling. Per groep gaat er een mail uit wat de meisjes en jongens mee moeten nemen.
In elke kleedkamer worden na de voorstelling de jurkjes genummerd, laat dus wel je naam in
het pakje staan, zodat we weten wat je ingeleverd hebt.
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DVD en foto's van de voorstelling
Ook kunt u nog steeds de dvd bestellen. (zie bijlage) U kunt ook een envelop met naam
inleveren in de studio.
De foto's worden dit jaar niet per stuk verkocht, maar alle foto's op een cd voor 7,50 Euro.
Hiervoor gaarne envelop met gepast geld en naam erop inleveren bij fotograaf Marco Boots,
die aanwezig zal zijn bij de generale.
Garderobe en pauze voorstelling
De garderobe en een drankje in de pauze zijn bij de prijs van het kaartje inbegrepen.
Picknick
Maandag 17 juni 16.30-17.45u Primary en grade 1 & 2 van. Samen met juf Vivian en Dorris.
Woensdag 19 juni 14.30-15.45u Grade 3 & 5, hiphop 1 & 2 van met Bettina, Jody en Dorris.
Woensdag 19 juni 15.45-17.00u Grade 5-6-8 + modern teens + klassiek teens. Met Bettina en
Dorris.
Waar: Op het veldje voor de ijszaak bij de Werf tegenover. Bij slecht weer in de studio.
Wat mee te nemen: Kleed, broodjes en of wat anders.
Wij zorgen voor ijs.
Diploma uitreiking
Zaterdag 17 september is de diploma uitreiking in hotel Wilhelmina van 14.30-15.30u.
Beeindigen lidmaatschap
Zou u bij het beeindigen van het lidmaatschap van de studio, het ijspasje in willen leveren.
Inschrijfformulier
De inschrijfformulieren voor 2013/2014 dienen voor 10 juni ingeleverd te zijn.

Het dansseizoen eindigd na 16 juni, de week erna zijn alleen nog de picknicks, etentjes en
borreluurtjes, als afsluiting van 2012/2013.
We beginnen weer op maandag 2 september.
Vanaf grade 3 zullen de lessen door Dorris zelf gegeven worden.
We wensen jullie allemaal een fijne en zonnige zomer, en hopen jullie weer vanaf september
met veel dansgevoel te mogen begroeten.

Lieve dansgroetjes
Dorris, Demian, Vivian, Bettina en Jody.
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