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Voorstellingen

MUSICAL, ACTEREN EN EINDSHOW

Cursus

JUMPING FITNESS

Stichting
LEES SNEL VERDER!

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

GEVONDEN VOORWERPEN
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EINDSHOW DANSAFDELING
De eindshow is dit jaar op de avond van 15 juni in de Sypel. De kaartverkoop is op de dag zelf.
In de twee weken na de show komen we met een apart lesprogramma gevuld met onder andere leuke workshops, kijkjes in nieuwe lessen en kennis maken met andere dansstijlen en docenten. Kortom: een leuk en nieuw programma voor zowel de kindergroepen, de tieners als de
selectie leden.

VOORSTELLING MUSICAL
EN ACTEREN
Op 5 april zijn de voorstelling van zowel de musicalklas als de acteerklas. Aan het eind van de
middag staat de musicalklas op de planken met de musical Pietje Bell. In de avond zal de acteerklas te zien zijn met het stuk Runnin’ Blue. Kaarten (7,50 euro) zijn tegen die tijd verkrijgbaar in de studio.

Hou voor meer nieuwtjes en acties vooral onze Facebook pagina of Instagram in de gaten!

STICHTING
Met grote trots wil ik aankondigen dat ik een stichting heb opgericht. Beyond Words Productions. Deze stichting zal zich op een
professionele manier volledig gaan richten op het maken van dans en theatervoorstellingen met een maatschappelijk of persoonlijk
thema. Door deze stichting komen mijn beide beroepen samen: dans en hulpverlening. Inmiddels ben ik me aan het omringen met
fijne mensen die de stichting ook een warm hart toedragen zodat ik het zeker niet alleen hoef te doen.
11 mei zal Beyond Words in de Dialoog in Ermelo een voorstelling geven en ons voorstellen aan de gemeente, scholen, zorginstellingen en aan sponsors en aan jullie!
Ben je als bedrijf geïnteresseerd ons te steunen dan horen we het graag! En ben je een docent of een medewerker in de medische
of geestelijke gezondheidszorg? Meld je dan aan voor een uitnodiging van de organisatie waar je werkt.

TASSEN TE KOOP EN ACTIE
We hebben nieuwe canvas tassen laten drukken om je spullen in te kunnen bewaren of om lekker boodschappen mee te doen. De tassen zijn te
koop in de studio voor 6 euro per stuk. We hebben daarnaast een leuke
actie! Voor nieuwe leerlingen plus voor de leerling die een nieuwe leerling
meeneemt, is er een gratis tas.
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PEUTERDANS IN HET
VOORJAAR
In het voorjaar start er weer een nieuwe cursus Peuterdans.
In deze korte cursus worden afwisselende lessen gegeven
afgestemd op de peuterleeftijd. In de lessen dans je samen
met je vader/moeder, opa/oma of oppas. We willen deze cursus blijven herhalen in het aanbod. De eerstvolgende cursus
zal zijn op vrijdagochtend 22 en 29 en 5 en 12 april. De les
duurt van 9.30 tot 10.15 en daarna is er voor de kinderen li-

WINTERFEEST PUTTEN
15 DECEMBER
Op 15 december staan we met de drie acts op
het Winterfeest in Putten: de 6-9 uit Ermelo
samen met de 7-10 uit Harderwijk, de 9-12 en
de musicalklas. We treden twee keer op, een
keer om 17.00 en een keer om 17.30. De kinderen die meedoen moeten om 16.30 aanwezig zijn in de juiste kleren en eventueel makeup (zoals verteld is in de les). Het adres is
Kerkstraat 19 in Putten, in dit pand zat eerder
de Marskramer. Kom je ook kijken naar deze
kanjers?

monade en wat lekkers.

JUMPING FITNESS
Er staat weer een leuke nieuwe korte cursus op het programma: Jumping

FIJNE KERST!

Fitness! Iets unieks en nieuws in Ermelo. Deze work-out op een trampoli-

De kerstvakantie begint op zaterdag 22 december en op maandag 7 janu-
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mooi en sportief 2019 in te gaan!

en 25 januari en 1 en 8 februari. De tweede cursus is op vrijdagavond 8,
15, 22 en 29 maart en 5 april. Een cursus van vijf lessen kost 43 euro inclusief materiaal. Meer informatie is te vinden op Facebook.

Tot de volgende nieuwsbrief!
Ook namens het team,
Annemieke Bais
Artistiek leider

