MAART 2019

NIEUWSBRIEF

Voorstellingen

MUSICAL, ACTEREN EN EINDSHOW

Snuffelweek

VOOR DE MEIVAKANTIE

Stichting
LEES SNEL VERDER!

NIEUWSBRIEF

BELANGRIJKE DATA
22 en 23 maart Victory Harderwijk voor Company
5 april Voorstelling Pietje Bell van de musical en
What if..? van de acteerklas
6 april en 25 mei Wedstrijden voor de selecties
13 april Free Ermelo voor Jump, Slide en musical
11 mei Voorstelling Beyond Words Productions
15 juni Eindshow in de Sypel Harderwijk voor alle
dansers
22 juni Fête de la musique voor musical en acteren
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Verder is er op donderdag 30 mei en
vrijdag 31 mei geen les in verband met
Hemelvaart en is er geen les op
maandag 10 juni in verband met Pinksteren.

SNUFFELWEEK
In de week voor de meivakantie (15 – 18 april) worden sommige leerlingen gevraagd alvast een
lesje mee te trainen in een nieuwe groep. Het kan zijn dat je een leeftijdsgroep en/of niveau
hoger mag dansen. In deze week willen we dat alvast uitproberen zodat je een goed beeld
krijgt van waar je na de zomer mag dansen. Zit je nog goed in de les waar je nu zit dan heb je
deze snuﬀelles niet nodig.

ACTIVITEITENWEEK
In de periode na de eindvoorstelling(laatste 2 weken van juni) wordt er een nieuw programma
verzorgd. Je kunt je onder andere inschrijven op verschillende lessen en er staan activiteiten
zoals samen een dansfilm kijken en een choreografiewedstrijd voor kinderen/tieners gepland.
Er worden andere lessen en workshops aangeboden waarbij je kennis kunt maken met andere
stijlen en docenten. Op woensdag middag 26 juni staat er een afsluitende middag voor de kindergroepen op het programma. Vind je het leuk om mee te doen met de choreografiewedstrijd? Je kunt je alleen, met z’n tweeën of met een groepje inschrijven. Opgeven kan via de
lijsten in de studio, deze komen er in de loop van deze maand te hangen. Er volgt nog meer
informatie over deze periode en het hele programma.
Tot slot doen op zaterdag 22 juni de acteerklas en de musicalklas mee met Fête de la musique
in de dialoog in Ermelo, meer informatie hierover voor deze groepen volgt.

BEYOND WORDS
PRODUCTIONS
Soms moet je groot dromen! Dat heb ik gedaan door in november 2018 Beyond Words Productions op te richten. Mooie voorstellingen maken die raken! De stichting zal zich op een professionele manier volledig gaan richten op het maken van dans en theatervoorstellingen met een maatschappelijk/medisch of persoonlijk thema. En een platform bieden aan (semi)professionele dansers,
spelers en musici. Voor aantal van onze eigen Company dansers ook een mooie stap om uitvoerend te kunnen dansen. Op de site
van Beyond Words is alles te lezen wat we doen en met wie.
Op de avond van 11 mei is er een voorstelling te zien in de Dialoog te Ermelo van de nieuwe stichting Beyond Words Productions.
We stellen ons graag voor aan de gemeente, scholen, zorginstellingen, sponsors en aan jullie!
Ben jij uit het onderwijs, de zorg dan graag mailen naar Annemieke zodat we jullie kunnen uitnodigen.Bedrijven die geïnteresseerd
zijn in sponsoring kunnen ook 11 mei komen kennismaken. Er is een besloten voorstelling voor bepaalde doelgroepen op uitnodiging en dat is gratis.
Voor onze fans en andere belangstellenden is er een aparte voorstelling waar we kaartjes verkopen voor een kleine prijsje om de
kosten te drukken. Tijd en info volgt nog op alle social media en in de studio.

OPTREDENS MUSICAL EN ACTEREN
Op 5 april staat de musicalklas op de planken met de musical ‘Pietje Bell’ en de acteerklas met het stuk ‘What if..?’. De locatie is de
Open Hof in Harderwijk. Pietje Bell begint om 17.00 en ‘What if..?’ om 20.00. De kaartverkoop (á 7,50 euro) voor de acteerklas is op
18 maart en voor de musicalklas op 28 maart. Op beide data is dat tijdens de les (contant betalen). Kaarten zijn ook nog aan de zaal
te krijgen. Er is voor beide groepen een aparte mail met alle nodige informatie gestuurd.
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FREE ERMELO
Op 13 april doen we met Jump, Slide en de musicalklas mee
met Free Ermelo (bevrijdingsfestival). We treden op op het
Raadhuisplein (let op: er zijn meerdere podia). We zijn om
14.30 uur aan de beurt. We vragen iedereen om 14.00 uur
aanwezig te zijn zodat we alle groepen op tijd compleet

KLEUTERDANS
We zijn blij dat we een nieuwe kleutergroep
hebben kunnen starten in Ermelo. We hebben
nieuwe leerlingen mogen verwelkomen, maar
er is nog volop plek voor andere jonge dansers
en danseressen in de leeftijd van 3,5-6 jaar. Je
bent hartelijk welkom!
Nieuwe leerlingen krijgen een dansstudio tasje.

hebben. Graag thuis haar vast doen en beetje make up op.
Tussen 14.45 uur en 15.00 uur is iedereen weer klaar.

KORTE CURSUSSEN
en High Heels. Voor alle cursussen zijn nog er nog plekjes vrij. Opgeven

EINDVOORSTELLING

kan via info@dansentheaterstudio.nl.

De eindvoorstelling van de dansafdeling is op 15 juni in de Sypel in Har-

Er worden dit seizoen nog twee korte cursussen aangeboden: Peuterdans

Peuterdans: Afwisselende lessen, helemaal afgestemd op de peuterleeftijd. Je danst samen met je vader/moeder, opa/oma of oppas. De lessen
vinden plaatst op vrijdagochtend tussen 9.30 en 10.15 op de volgende
dagen: 22 en 29 en 5 en 12 april.
High Heels: Dansen op hoge hakken. Deze 16+ cursus wordt na de succesvolle ronde eerder dit seizoen nog een keer aangeboden op donderdagavond op 11, 18 en 25 april.

derwijk. Aanvang is om 19.00 en de kaartverkoop is aan de zaal. (Net als
2 jaar terug 7,50 euro per kaartje)
Tot de volgende nieuwsbrief!
Ook namens het team,
Annemieke Bais
Artistiek leider

