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Lieve allemaal,

Het is alweer het einde van 2019! Wat vliegt de tijd. Het was een mooi en ook bewogen jaar 
waar we graag even op terugblikken. 

OPTREDENS EN WEDSTRIJDEN 

We hebben met de studio onder andere optredens verzorgd in het dorp (Free Ermelo en 
Fête de la Musique) en wedstrijden gedanst met een hele bus vol dansers uit selectie 
groepen. Dit laatste leverde een WK reis naar Polen op voor de Company. We zijn net terug 
van deze reis en kijken terug op een te gekke tijd. De profteams waren te sterk voor ons 
maar we mochten er maar mooi tussen staan. Iedereen bedankt voor alle support en 
donaties ook via de fundraising. 

INSTAGRAM: @DANSENTHEATERSTUDIO

https://www.instagram.com/dansentheaterstudio/
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ROOSTER 
We hebben het afgelopen jaar nieuwe lessen opgestart, zoals onze losse cursussen 
en de Little Dance Company. Hiphop hebben we moeten stoppen. Gelukkig is ons 
team stabiel en hecht, we hebben het in de school goed met elkaar! Veel om 
dankbaar voor te zijn. 

SOCIAL MEDIA 
Ook onze social media heeft niet stil gestaan het afgelopen jaar. Volgen jullie ons al 
op Facebook en Instagram? En hebben jullie onze nieuwe website al gezien? Onze 
social media wordt verzorgd door Laura van Kouwen en zij houdt jullie zo goed 
mogelijk op de hoogte van alles dat er in de studio gebeurt.  

EINDSHOWS IN HET NIEUWE JAAR 
In 2020 staan we op 12 en 13 juni in het Veluvine Theater in Nunspeet. Het zijn twee 
avondshows en de jongste kinderen (kleuters en 6-9 mixles) doen alleen op zaterdag 
mee. We gaan jullie daarover goed informeren dus lees de mails die zullen komen in 
het voorjaar goed. De musicalklas doet ook mee met de shows en of de acteerklas 
meedoet, is nog niet 100% zeker. De kaartverkoop zal plaatsvinden in de studio, de 
datum volgt t.z.t.



Nieuws

BEYOND WORDS PRODUCTIONS 

Stichting Beyond Words Productions heeft het afgelopen jaar een actieve start gemaakt. Met 
de stichting is er boven Reflection Dance Company een groter professioneel platform 
gekomen om verder te groeien. Zowel Company dansers als verschillende kinderen hebben 
al in onze producties meegespeeld. 

DANS NETWERK OOST 

Ook zijn we dit jaar aangesloten bij het Dans Netwerk Oost (www.dansnetwerkoost.nl). Via 
dit netwerk hebben we talentklas- en selectiedansers extra uitdagende bootcamps en 
dansdagen te bieden met topchoreografen en docenten van academische gezelschappen 
uit het binnen- en buitenland. Onze school is een van de vijf dansscholen die bij het DNO is 
aangesloten. Ook voor ons team betekent dit meer steun en bijscholing. Er zijn dus mooie 
ontwikkelingen gaande met erkenning voor wat we hebben opgebouwd. 

RDC GENOMINEERD VOOR SPORTPLOEG VAN HET JAAR 2019 

Reflection Dance Company is dit jaar genomineerd voor sportploeg van het jaar vanwege 
onze NK-prijzen die een plek op het WK opleverden. Jullie kunnen vanaf 16 december op 
ons stemmen via de volgende website: www.sportencultuurinermelo.nl  

FACEBOOK: REFLECTIONDANCECOMPANY

https://www.facebook.com/ReflectionDanceCompany/
http://www.dansnetwerkoost.nl
http://www.sportencultuurinermelo.nl
http://www.dansnetwerkoost.nl
http://www.sportencultuurinermelo.nl
https://www.facebook.com/ReflectionDanceCompany/


Praktische mededelingen
De kerstvakantie loopt dit jaar van 21 december tot en met 5 januari. De studio is tijdens deze 
twee weken gesloten. De lessen starten weer op maandag 6 januari.  

De roze ton met gevonden voorwerpen puilt uit! Ben je iets kwijt, kijk dan nog snel in de ton 
want vlak voor de kerstvakantie gaat alles naar het Leger des Heils.  

Verder gaan we komend jaar stoppen met Flevo Dance Wear omdat we niet meer tevreden 
zijn over hun service naar jullie toe. Er zijn meerdere danswinkels in onze omgeving om 
spitzen te passen of kleding te bestellen. De pas-set uit de studio gaat dus retour naar de 
winkel. Je kunt bij Flevo Dance Wear nog gerust in de winkel kleding en spitzen kopen maar 
online zijn ze de laatste jaren niet meer scherp en dat geeft vervelende situaties. Laat je voor 
kleding, voetjes of spitzen bij je docent adviseren! Wij staan nog steeds voor jullie klaar. 

Tot slot zijn we hard op zoek naar een of meerdere sponsors voor de Little Dance Company 
en de Junior Dance Company! Ben of ken jij iemand die deze jonge talenten wil helpen om 
zichtbaarder te worden? Neem dan eens contact op met Annemieke! 

FACEBOOK: DANSENTHEATERSTUDIOANNEMIEKEBAIS

http://facebook.com/dansentheaterstudioannemiekebais
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Lieve dansers en spelers, ouders en verzorgers: we wensen jullie een hele fijne en 
gezegende kerst en een mooi oud en nieuw. Hopelijk mogen jullie ook ervaren hoe 
bevoorrecht we zijn! Dank voor jullie gezelligheid, talent en steun het afgelopen jaar 
in de studio en op naar een heel tof 2020! 

Annemieke, Nathalie, Kelly, Laurie, Laura en Gabrielle 

Tot slot

Kerstvakantie:  21 december 2019 tot en met 5 januari 2020 
Show:  12 juni en 13 juni 2020 in Veluvine Nunspeet

Belangrijke data


