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BELANGRIJKE DATA
15 juni: Eindvoorstelling Sypel
17 t/m 26 juni: Laatste lessen en Workshop weken
22 juni: Fete de la musique (Acteerklas en Musicalklas)
vanaf 27 juni: Zomerstop
2 september: Aanvang nieuw seizoen

WORKSHOP WEKEN
We zijn alweer in mei beland! Aftellen

Van 17 juni tot en met 26 juni zijn er allerlei work-

Voor alle kindergroepen (kleuters, 6-9, 9-12, musi-

naar de eindvoorstelling in de Sypel

shops te volgen voor de leerlingen van de talent-

calklas, klassiek kids en jump) is er op woens-

om vervolgens naar de workshop we-

klassen en selecties. Zij hebben dit rooster in de

dagmiddag 26 juni van 15.00-16.30 een afsluitend

ken te gaan, lees snel verder voor

apps gekregen en staat op de website.

eindprogramma op de hei achter de studio bij

meer details.

De recreaties hebben de week na 15 juni hun

FEESTDAGEN

normale lessen nog. Ook Jump/Slide/JDC/ Em-

In de week van Hemelvaart is er op

les en volgen de week erna een workshop. (Jump

donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei

volgt geen workshop zij hebben de kindermiddag

geen les. In de week van Pinksteren is

op 26 juni!).

er op maandag 10 juni geen les.

brace en Release hebben dan nog een normale

mooi weer. Bij slecht weer doen we het in de studio, de exacte locatie volgt. Belangrijk: Heb je een
voedselallergie? Laat het je docent weten, dan
kunnen we hier rekening mee houden.

ROOSTER 2019-2020
Er zullen volgend jaar een aantal dingen veranderen in het rooster. Dit heeft te maken met de
docentenbezetting. We doen ons best om de juiste docenten op de juiste plek te krijgen en
daarmee zo weinig mogelijk te veranderen, maar een aantal verschuivingen is onvermijdelijk.
Het nieuwe rooster is bij deze nieuwsbrief toegevoegd en staat op de website.
We hopen natuurlijk dat dit voor jullie geen problemen veroorzaakt. Mocht dit toch het geval
zijn, laat het ons weten! We denken graag met jullie mee.
Verder komen er een nieuwe lessen op het rooster, Zumba Kids en meerdere hiphop lessen
door een nieuwe docent. Eindelijk een man in het team!
We hebben inmiddels met veel van jullie gesprekjes gehad over in welke groep je volgend jaar
mag dansen, anders staat dit op de roosters die zullen worden uitgedeeld. Vraag gerust je docent bij onduidelijkheid!

EINDSHOW
De eindshow van de dansafdeling in de Sypel komt dichterbij! 15 juni is het zo ver. We starten
om 19.00 en zijn om 21.00 weer klaar. De kaartverkoop is aan de zaal en start om 18.00.
Kaartjes kosten 7,50 per stuk, er kan alleen contant betaald worden.
Informatie over welke kleding er eventueel meegenomen moet worden staat in de mail bijgevoegd. 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.

WISSELING DOCENTEN
In sommige groepen zal er een wisseling van docenten plaatsvinden. Soms is dit noodzakelijk omdat een docent door studie niet
meer op een bepaalde dag of tijd aanwezig kan zijn. Maar daarnaast is het vooral ook heel erg interessant en leuk om nieuwe dingen te leren! We hebben een goede verdeling gemaakt en zijn ervan overtuigd dat we op deze manier iedereen verder helpen ontwikkelen en dat iedereen weer een goede klik kan ontwikkelen met de nieuwe docent.
De groepen die volgend jaar een nieuwe docent krijgen, zijn als volgt:
Release, JDC en Embrace krijgen les van Kelly.
Jump en Slide krijgen les van Annemieke en Laurie.
Move krijgt les van Nathalie.
Hiphop krijgt les van Melvin. Bij musical en acteren komt een nieuwe theaterdocent.
We zullen afscheid nemen van Marieke als theaterdocent, wel blijft ze betrokken eventueel voor inval. Ook zal Laura stoppen, zij
blijft betrokken op het gebied van social media.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Op zaterdag 22 juni doen de acteerklas en musicalklas mee met Fête de la Musique van 14.00-15.30. De acteerklas zal starten en
daarna is de musicalklas aan de beurt, jullie kunnen in zaal naar elkaar kijken. De acteerklas speelt van 14.00-14.45, graag aanwezig om 13.30 bij de Dialoog in Ermelo. De musicalklas speelt van 14.45-15.30, graag aanwezig om 14.15 (of eerder als je bij de acteerklas wil kijken). Toegang is gratis.
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LITTLE DANCE COMPANY

Afgelopen zaterdag 25 mei sloten we het wedstrijdseizoen af met de Nederlandse Kampioenschappen. Eerder dit seizoen gingen we met alle
selecties naar de Dutch Open en kwamen met
een 6 x goud en 3x zilver terug. Nu gingen we

In onze studio doen we veel aan talentontwikkeling. We hebben
heel wat talentklassen en selecties en een (semi) professionele
Company voor uitvoerende dansers die inmiddels uit heel Nederland komen!

met 3 groepen (Focus, Company en vier dansers

Sinds 2 jaar hebben we ook een Junior Dance Company voor
tieners. Maar er bleek een gat te zijn ontstaan voor kinderen die
vroeg bij ons in het talenten traject zijn gekomen (Jump) en nog
niet vanwege hun leeftijd naar hogere selectie kunnen.

ter Nathalie die ook mee choreografeerde dit jaar.

van de Junior Company) en plaatste ons voor het
EK en WK door 4 keer goud en 1 x zilver te winnen. Zeer trots op alle dansers en ook mijn dochEn extra bedankje aan een aantal zeer trouwe
ouders die ons aanmoedigde op de tribune.

Omdat dansen ook iets sociaals is, is het belangrijk dat ze dansen met leeftijdsgenoten.
Nu hebben we een Little Dance Company opgestart die we in september als
test gaan opstarten op maandag.

ZOMERSTOP

Niet om kinderen meer te pushen maar om te verdiepen en hen de uitdaging
te geven die ze graag willen en nodig hebben.

Vanaf 27 juni start de zomerstop. Voor selecties en Attitude/Embrace dansers

We hebben deze les van 50 min. voor hun andere les geplakt zodat ze niet
extra naar de studio hoeven te komen en we investeren als studio mee in de
kosten. Dit LDC groepje zal uit +/- 8-10 kinderen bestaan en of in blokken, of
het hele seizoen van 38 weken draaien.

blijven er lessen op woensdagavond beschikbaar door Nathalie. Zie de
groepsapps. De lessen beginnen weer op maandag 2 september. In de laatste week van augustus organiseren we een summerschool, meer informatie
hierover volgt.
Tot de volgende nieuwsbrief!

Kinderen die hiervoor in aanmerking komen hebben een mail gehad.
Ook namens het team,
Annemieke Bais
Artistiek leider

