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LEES SNEL VERDER!

NIEUWSBRIEF
BELANGRIJKE DATA
15 december winterfeest Putten
5 april (mogelijk) voorstelling musical en acteren
6 april en 25 mei wedstrijden
15 juni in de Sypel Harderwijk eindshow

LIEVE ALLEMAAL
We zijn inmiddels alweer ruim

belangrijk dat de nieuwsbrieven

ik post liken. Zo krijg ik meer be-

In deze nieuwsbrief vind je be-

een maand bezig! Het is fijn

goed worden gelezen.

reik en kunnen we meer mensen

langrijke informatie voor de ko-

bereiken met wat we doen! Maar

mende tijd, lees hem dus goed

daar staan vaak ook belangrijke

door.

nieuwe gezichten te ontmoeten
en weer samen met elkaar op te
trekken. Ook de nieuwe docenten zijn goed aan het inburgeren.

Met veel groepen hebben we
een groepsapp waar we elkaar
van filmpjes en belangrijke informatie voorzien. Als je Face-

dingen op w.b.t. de show bijvoorbeeld.

We hebben enorm veel zin in dit

book hebt dan zouden we het

Sommige groepen kunnen echt

jaar en we zullen jullie zo goed

top vinden als je de Facebook

wel wat nieuwe leerlingen ge-

mogelijk als kan informeren over
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bruiken dus jullie mond tot mond

belangrijke zaken. Wel is het dan

dio wil liken. En ook dingen die

reclame steun is welkom!

EINDSHOW DANSAFDELING
In tegenstelling tot wat is vermeld in de informatiebrief die is uitgedeeld aan het begin het jaar:
de eindvoorstelling van de dansafdeling is dit jaar op zaterdag 15 juni. Het avondprogramma
vindt plaats in de Sypel in Harderwijk.

KIJKLESWEEK
Deze week, de week voor de herfstvakantie (15 t/m 19 oktober) zijn er weer kijklessen, dus
neem lekker mensen mee naar de les! Nieuwe potentiële leden zijn overigens altijd welkom. In
alle lessen kunnen ook leerlingen eens kijken in de kijkles week. Wil je een keer bij hiphop kijken of musical of bij een selectie? Dit is je kans!
De Herfstvakantie is van 22-26 oktober en dan zijn er geen lessen.

15 DECEMBER
Op 15 december zullen verschillende kindergroepen te bewonderen zijn met een optreden op
het Winterfeest in Putten. We zullen dansen en zingen in een gezellige wintersfeer. De betreﬀende groepen zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. Het zal in de middag plaatsvinden.

LOSSE WORKSHOPS
We zijn inmiddels goed van start met losse cursussen. We hebben een gave cursus High Heels achter de rug en ook de cursus Peuterdans gaat binnenkort van start. Er start in november ook een cursus Hiphop voor volwassenen. Er zal nog een cursus High Heels
en nog een cursus Peuterdans volgens, dus mail zeker bij interesse!
Andere losse workshops die op het programma staan zijn Hiphop voor volwassenen en Jumping Fitness. Jumping Fitness is een
unieke manier van werken aan je conditie en core-stability op een kleine trampoline. Deze gave sport is zeer uniek en wordt nog bijna niet in Nederland gegeven. Wij halen deze primeur naar Ermelo! Informatie over de exacte data volgt. Opgeven kan bij de docenten. Maximaal 10 plekken zijn er te vergeven.

WEDSTRIJDEN
Op 6 april en 25 mei zullen we met verschillende selectie groepen deelnemen aan wedstrijden, de Dutch Open en het NK. We zullen
meedoen in de categorieën junioren, adults en voor het eerst ook in de categorie children. De selecties worden zelf ingelicht over
welke wedstrijd(en) voor hen van toepassing is of zijn.

VAKANTIES
Zorg ervoor dat je goed de vakanties van de dansstudio site overneemt.
Verschillende scholen hanteren namelijk verschillende vakantieperiodes.

NIEUWSBRIEF

VOORSTELLINGEN MUSICAL EN ACTEREN
Dit jaar zetten zowel de musicalklas als de acteerklas een
eigen productie op de planken! De musicalklas gaat aan de
slag met de musical Pietje Bell en de acteerklas heeft een tof
eigen stuk. We hopen deze voorstellingen op vrijdag 5 april te

OPROEP BEELDMATERIAAL
MUSICAL EN ACTEREN
Een oproep voor iedereen die in Orpheus
beeldmateriaal heeft gemaakt van de musicalen acteerklas: we verzamelen heel graag leuke
filmpjes en foto’s van alles wat zich in de Foyer
heeft afgespeeld. Dus heb je beeldmateriaal
gemaakt die dag? Heel graag mailen/appen
naar Annemieke!

mogen opvoeren, deze datum is nog onder voorbehoud.

SOFT POINTS
Wil je je klassieke techniek verbeteren maar ben je nog niet
toe aan spitzen? Mogelijk kom je in aanmerking voor onze soft points lessen op woensdag en vrijdag! Er zijn nog plekken vrij in deze lessen. Informeer bij je docent voor meer informatie.

PROGRAMMA NA 15 JUNI
Na de eindvoorstelling van 15 juni verzorgen we voor alle leerlingen een
vernieuwend lesprogramma van twee weken. Er zal de mogelijkheid zijn

KLEDING VAN DE DANSSCHOOL

om alvast een kijkje te nemen bij je nieuwe groep en er zullen leuke work-

Wil je nog een gave legging, shirt, trui, vest, broek of rugzak met het logo

Ook namens het team,

shops worden gegeven en nog veel meer!
Tot de volgende nieuwsbrief!

van de studio erop bestellen? Deze en andere artikelen van onze kledinglijn zijn nog steeds te bestellen. Vraag een bestelformulier en lever deze

Annemieke Bais

samen met het geld in bij je docent.

Artistiek leider

