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Lieve allemaal,

We zijn weer lekker gestart en de lessen draaien weer volop.  

Welkom alle nieuwe leerlingen, we hopen dat jullie je thuis voelen. 

Het is zeer belangrijk dat je de nieuwsbrieven steeds goed doorleest. Mocht deze mail via je 
ouders gaan, maar je wilt ze zelf ook graag ontvangen, geef dan je mailadres door via 
info@dansentheaterstudio.nl. Verder kun je ons volgen op Instagram en Facebook voor nog 
meer updates en foto’s van de lessen. Er wordt ook aan een nieuwe website gewerkt! 
Daarom is de website offline in de herfstvakantie.  

Van 21 tot en met 25 oktober is het herfstvakantie, er zijn dan geen lessen tenzij je apart 
bent geïnformeerd.
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Binnenkort zijn er kijklessen in de studio. In de week van 7 tot en met 11 
oktober is publiek welkom om in alle lessen welkom te komen kijken. Er is éen 
uitzondering: de kijkles voor beide hiphop groepen is op donderdag 17 
oktober. Voel je vrij om te komen kijken hoe een dansles gaat en hoe de sfeer 
en de vooruitgang is.  

Er is het een en ander veranderd in het lesaanbod. Zumba Kids had niet voldoende 
leerlingen om te blijven bestaan, maar aanmelden voor kan nog steeds. Verder 
hebben we klassiek ballet voor kinderen vanaf 6 jaar moeten opsplitsen. Deze groep 
zouden we heel graag weer terugbrengen op het rooster (vrijdag 17.00-18.00). Dus 
ben of ken je iemand die geïnteresseerd zou kunnen zijn: vertel het door en laat het 
ons weten als je interesse hebt. 

Voor een aantal groepen is het nog steeds mogelijk om je aan te melden. Kelly geeft 
een Jumping Fitness les op de woensdagen van 18.45 - 19.30 uur. Dit is een goede 
en leuke workout voor conditie, rug- en buikspieren maar dan zonder de 
schokbelasting van hardlopen. Geschikt voor iedereen. Verder is Hiphop gestart met 
Melvin (door zijn vakantie tijdelijk even met Joleni). We zijn blij met de start maar de 
groepen mogen zeker nog groeien. Tam tam het voort! Tof ook dat er bij de hiphop 
kids zoveel jongens zijn gekomen. Om ons te promoten, en daar zijn jullie onze beste 
reclame voor, kun je flyers meenemen en op je school leggen of aan mensen geven. 
Ze liggen in de kantine en zijn te herkennen aan de oranje foto op de voorkant. 



De Company gaat dit najaar naar het Wereld Kampioenschap in Warschau, Polen. We 
hebben er erg veel zin in maar het is natuurlijk ook heel spannend. Dit is voor onze 
dansschool de zesde keer dat we voor Nederland mogen uitkomen. Hoewel goud voor ons 
niet haalbaar is omdat er zoveel professionele teams meedoen, hopen we in de top 10 te 
komen, net als op ons vorige WK. We gaan ervoor!

WK in Polen

Omdat Nathalie, Kelly en Laurie meedansen in de Company is er op 2, 3 en 4 december 
geen les. Voor alle lessen zijn er oplossingen gevonden: 

• Focus, Move, Dansante en Improve krijgen een inhaalles in de herfstvakantie. 
• Release traint op 18 oktober van 16.45-18.00 
• LDC krijgt een klassieke les op vrijdag (datum volgt) 
• Jump krijgt een klassieke les op vrijdag (datum volgt) 
• Slide krijgt een vervangende les in de herfstvakantie (donderdag 24 oktober 

19.00-20.15) 
• 9-12 krijgt een vervangende les in de herfstvakantie (donderdag 24 oktober 

18.00-19.00) 
• Klassiek woensdag mag een keer meetrainen op vrijdag (van 19.15-20.15) 

Op donderdag 5 december is er geen les in verband met pakjesavond en op 6 december 
pakken we het normale rooster weer op.  
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We willen graag onze WK actie via ‘Gofundme’ bij jullie onder de aandacht brengen. Het WK 
kost veel geld en dat is voor iedere danser een eigen kostenpost. Maar om niet nog meer 
kosten te maken hebben we een plan bedacht!  

Voor het WK willen we graag mooie kostuums laten maken, maar hier hebben we geld voor 
nodig! We zijn via Gofundme een crowdfunding actie gestart waarmee we graag een 
bedrag van 1000 willen ophalen. Het werkt als volgt: via vrienden, familie, kennissen, 
bedrijven en jullie zelf uiteraard proberen we via donaties het bedrag, dus 1000 euro op te 
halen. Je kunt een donatie doen via de volgende de link: Gofundme.  

We hopen met jullie steun dit mooie bedrag bij elkaar te verzamelen zodat we straks met 
mooie kostuums op de vloer op kunnen! Elke euro telt, dus alle kleine donaties zijn meer 
dan welkom! De kostuums blijven in de studio dus wie weet dans jij er ooit eens in tijdens 
een show!

Tip: Wil je ons volgen tijdens het WK? Volg ons op Social Media!  
Onder elke pagina staat een link naar onze Instagram, Facebook en website.

Help mee!
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Show 2020
Het is super belangrijk dat jullie de showdata goed vastleggen! Op zowel 12 als 13 juni 2020 
geven we een avondshow in Theater Veluvine in Nunspeet. De kleuters en de 6-9 mixles doen 
alleen op zaterdag mee. Kaarten zijn rond april/mei te koop op een vaste datum in de studio. 
Meer informatie daarover volgt.  

Iedereen doet mee met de show! We staan niet graag voor verrassingen doordat mensen het 
niet goed hebben genoteerd of bijvoorbeeld niet hebben vrij gevraagd. Na de herfstvakantie 
gaan we namelijk al aan de slag met choreografieën, opstellingen en kostuums. Wil je toch 
niet meedoen dan horen we dat dus graag VOOR de herfstvakantie. Horen we niets dan doe 
je dus lekker mee. Ook met de jongste kinderen is het echt een feestje zowel voor als achter 
de schermen. En om de ouders en kinderen te niet veel te belasten doen de jongste kids dus 
maar één show mee. 

Helpen achter de schermen is ook dit keer weer nodig op beide avonden. Aanmelden kan bij 
het docententeam of via de mail. Samen zorgen we dat de show op de planken staat en je 
kunt als je wilt helpen hoe dan ook één van de twee shows kijken en hoeft dus niks te missen. 
Ook ouders die graag willen knutselen voor decor of rekwisieten of kunnen naaien: ZEER 
WELKOM om aan te melden! We kunnen dit niet zonder hulp. 
Het thema van de show is dit jaar: ‘Land of All’.  

De showbijdrage van 10 euro per les die je volgt (dit is eens per twee jaar, alleen in een 
showjaar) wordt in februari geïncasseerd bij het lesgeld. Normaal was dit september maar we 
hebben dit jaar besloten dat in februari te doen. 
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Het is nog steeds mogelijk om kleding met het logo van de dansstudio erop te 
bestellen, de formulieren liggen op het dressoir in de kantine. Pas-kleding voor 
moderne broekjes, rokjes, balletpakjes, balletschoentjes en voetjes (footundies) 
hangt ook voor jullie klaar. Je kunt dan je juiste maat op flevodanceshop.nl direct 
invullen en dan krijg je het gratis thuis gestuurd als je de code ‘Bais’ invult bij het 
afrekenen. Vraag gerust om onze hulp bij het passen. 

Iedereen een fijne kijkles week toegewenst en alvast een fijne herfstvakantie. Tot de 
volgende nieuwsbrief! 

Namens het hele team. 

Annemieke Bais 
Artistiek leider

Tot slot

Herfstvakantie:  21 oktober tot en met 25 oktober 2019 
WK in Polen: 1 december tot en met 4 december 2019 
Show:  12 juni en 13 juni 2020 in Veluvine Nunspeet

Belangrijke data
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