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86% AL UITVERKOCHT!

APRIL 2018

Kledinglijn
90% AL UITGEDEELD!



Lieve allemaal,


In deze nieuwsbrief staat weer zeer belangrijke informatie, zorg je hem goed doorleest! Mocht 
je twijfelen of je alle voorgaande nieuwsbrieven hebt gelezen: je kunt de oude, maar zeer rele-
vante, nieuwsbrieven allemaal teruglezen op www.dansentheaterstudio.nl  onder het kopje 
“nieuws”. 


Er zijn al ontzettend veel kaarten verkocht voor de show, daar zijn we heel blij mee! Heb je nog 
geen kaarten of heb je nog mensen die graag willen komen? Dan kun je op deze manier aan 
kaarten komen: mail naar martijn@dansentheaterstudio.nl. Hij regelt dan de rest met jou.


Inmiddels is 90% van de kledinglijn uitgedeeld. Het is erg mooi geworden! De mensen waar-
van de kleding wordt nageleverd hebben hierover bericht ontvangen. Had je toch iets willen 
bestellen maar niet gedaan? Informeer bij Annemieke door te mailen naar info@dansentheater-
studio.nl wat nog de mogelijkheden zijn.

KAARTVERKOOP SHOW

KLEDINGLIJN
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Donderdag 19 april: High tea voor leden die 15 jaar lid zijn (zij zijn op de hoogte)


Maandag 23 april: Alle leerlingen van de vrijdag lessen (klassiek) zijn maandag 23 april van 18.00 - 19.00 uur welkom in de klassie-
ke les om de gezamenlijke choreografie te oefenen.


27 april t/m 11 mei: Koningsdag en meivakantie, geen les. Nog 3 weken te gaan! 


Maandag 21 mei: Pinksteren, geen les. Daarna zitten alle vrije dagen er gelukkig op, want we hebben de lessen hard nodig voor de 
show :)


Zaterdag 26 mei: Generale repetitie in de Triade. 


28 mei t/m 31 mei: De avondvierdaagse in Ermelo en Harderwijk. Er is wel les! Maar we hebben een 
aangepast rooster voor de kinderlessen in de middagen. Briefjes volgen in de les.


Zaterdag 30 juni: Show!


De generale op grote vloer in de Triade is op 26 mei van 17.00 - 21.00 uur. Het is zeer belangrijk dat 
iedereen er is! Kinderen tot en met 12 jaar uit recreatie groepen mogen vanaf 19.30 uur weer worden 
opgehaald. 


Move, Focus, Dansanté, Improve en de Company moeten er om 16.30 uur zijn en trainen door tot 
21.30 uur. Alle klassieke dansers graag aanwezig om 16.45!


De kantine van de Triade is open. 

BELANGRIJKE DATA EN VAKANTIES

GENERALE 26 MEI TRIADE
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Film bestellen van de voorstelling?  

Ook wordt op 26 mei de film verkocht van de show. Wil je de hele show 
straks digitaal hebben? Neem dan 12,50 euro mee, dan kun je op 26 mei 
de film bestellen. 


Hulpouder overleg 

We zijn ontzettend blij met de hulpouders die zich hebben opgegeven. De 
hulpouders hebben aansluitend aan de generale een overleg om 21.00 
uur in de kantine van de Triade. Duurt max. 30 minuten.


Graag inleveren in de les! 

2-3 foto’s van jezelf voor in de foyer. Zo snel mogelijk graag! 


Kleurplaten van ballet en dans en theater gekleurd door kinderen. Kies 
een mooie kleurplaat op internet, print hem uit, kleur hem en geef deze 
aan je juf! Je ziet hem terug in de foyer op 30 juni!


Kunstwerken, schilderijen, klei, beeldhouwen, papier mache, het maakt 
niet uit wat voor kunst! Als het maar over dans of theater gaat! Lever je 
kunstwerk in bij de docenten!


Allergieën leerlingen 

De leerlingen krijgen een verrassing op 30 juni en daarvoor willen we we-
ten welke voeding allergieën er zijn. Ben je ergens allergisch voor kun je 
dat voor de meivakantie doorgeven aan je docent.


Wat nog komt 

Er komt nog een haar/make-up en kledingbrief voor iedereen met wat je 
zelf mee moet nemen aan kleding op 30 juni. Ook een showbrief met het 
totale tijdschema van 30 juni wordt nog uitgedeeld of gemaild. Ook zijn 
we bezig met de nieuwe groeps-
indelingen, mocht er iets bijzon-
ders zijn krijg je daar een briefje 
van mee (kinderen) of hoor je het 
in de les (tieners en volwassenen).


In de laatste lesweek zullen een 
aantal groepen samen trainen 
i.v.m gezamenlijke dansen. Ze 
worden hierover geïnformeerd.


Tot de volgende nieuwbrief!


Ook namens het team,


Annemieke Bais

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN


