AUGUSTUS 2019

NIEUWSBRIEF

Lessen en docenten
HIPHOP, ZUMBA, JUMPING
FITNESS

Showjaar!

12 EN 13 JUNI 2020

Nieuw seizoen!
EERSTE NIEUWSBRIEF VAN SEIZOEN 2019-2020!

LEES SNEL VERDER!

NIEUWSBRIEF
BELANGRIJKE DATA
2 september Start nieuwe seizoen
14 en 17 september Film The White Crow in
Filmhuis Harderwijk
12 en 13 juni 2020 Eindshow in Veluvine
Nunspeet

LIEVE ALLEMAAL
Op 2 september starten alle lessen weer. Terwijl ik dit schrijf, is het nog
vakantie maar ben ik al volop bezig met het klaarmaken van de studio en

word je helemaal goed op de hoogte gehouden. Leerlingen die een eigen

het voorbereiden van het nieuwe seizoen. Als team hebben er heel erg

ouders terecht komen, kunnen ons een mailtje sturen zodat je op de lijst

veel zin in! Het is dit jaar belangrijk dat je goed onze mails leest. Voor ons

komt te staan. Mail dan je eigen adres naar info@dansentheaterstudio.nl

is dit de enige manier om belangrijke informatie met jullie te communiceren. We zeggen zoveel mogelijk dingen in de groep en er hangen regelmatig belangrijke mededelingen in de kantine maar omdat heel veel mensen daar niet komen, is het super belangrijk dat je de mails leest. Ik krijg
ieder jaar weer opnieuw vragen zoals ‘Wanneer zijn er kaartjes te koop?’
of ‘Wanneer is er geen les door vakantie?’ etc. Dit staat altijd allemaal in
de mails. Als je ons op social media volgt zoals Facebook en Instagram

e-mail hebben maar die geen mails van ons ontvangen omdat deze bij je

EINDSHOW DANSAFDELING
Je kunt vast de volgende show data noteren in je agenda: 12 en 13 juni 2020 in het Veluvine
Theater in Nunspeet. We zullen twee avondshows geven. De jongste groepen (de kleuters, de
6 tot 9 jaar mixes en klassieke kids op vrijdag) zullen alleen de zaterdagshow meedoen.
We hopen het zo goed behapbaar te houden voor de kinderen en de ouders zodat ze niet twee
avonden laat opblijven. Belangrijk dus voor deze ouders en opa's oma's en ander publiek dat
zij hun kaartjes voor de zaterdag op tijd bestellen. Meer over de kaartverkoop volgt uiteraard in
de loop van het seizoen.

CONTRIBUTIE
Het is inmiddels al wat jaartjes geleden dat er iets is veranderd aan de contributie. Dit jaar kan
ik toch echt niet onder een kleine verhoging uit met alle oplopende kosten van de afgelopen
jaren. De contributie wordt voor de meeste groepen gemiddeld verhoogd met € 0,50 per
maand.
Voor een enkele groep is het een euro per maand. De musical klas die al ruim tien jaar op hetzelfde bedrag zit, gaat nu ook omhoog. Deze groep gaat een euro per les meer betalen. Met
drie vakken docenten was het niet meer haalbaar om op onze oude tarief te blijven.
Mocht dit voor iemand financiële problemen opleveren, neem dan vooral contact op met ons.

THE WHITE CROW
Filmhuis Harderwijk vertoont op zaterdagavond 14 en dinsdagmiddag 17 september de film The White Crow. The White Crow vertelt het
waargebeurde verhaal van Rudolf Noerejev, een unieke danser die de wereld van ballet voorgoed veranderde. Regisseur Ralph Fiennes speelt
zelf dansleraar Pushkin die Noerejevs mentor wordt. De In Oekraïne geboren balletdanser Oleg Ivenko is volstrekt geloofwaardig in zijn rol als
de even toegewijde als recalcitrante Noerejev. Meer informatie en kaartjes bestellen: www.filmhuisharderwijk.nl

NIEUWE LESSEN/DOCENTEN
Er komen dit jaar een paar nieuwe lessen op het rooster. Op de woensdag starten we met Zumba Kids, deze les is voor kinderen
vanaf 7/8 tot 12 jaar. In de eerste lesweek geven een proefles en bij voldoende aanmeldingen zullen we deze les op het vaste rooster zetten. Op de donderdagen starten we met extra hiphop lessen. Melvin, onze nieuwe docent, zal een kindergroep en een tiener/
volwassen groep starten. Bij voldoende mensen zal er ook een Demoteam komen. De kinderles is vanaf 8 jaar en ook heel erg geschikt voor jongens. Welkom in de open lesweek!
In het musicalteam verwelkomen we Joyce Engelgeer, zij is onze nieuwe zangdocent en we zijn heel blij met haar. We hebben helaas afscheid genomen van Marieke als docent acteren, ik zal deze lessen overnemen zowel op de maandag als op de donderdag.

SHOWJAAR
In het showjaar, welke we om het jaar hebben, zijn twee dingen even belangrijk om te weten:
1. Tussendoor opzeggen is niet gewenst. Is het toch nodig, doe dat in overleg met Annemieke. Ga er dus vanuit dat je dit hele seizoen afmaakt. Dit in verband met de opstellingen in de dansen en het aanschaﬀen van kostuums.
2. Om het jaar vragen wij een bijdrage van 10 euro voor kostuums per les die je
volgt. Deze wordt afgeschreven in september bij de eerste betaling van de
contributie. Dit is eenmalig en alleen in september van een showjaar.
De musical klas zal ook meedoen met de show met een dans en zang nummer.
De acteerklas doet niet mee met de show en volgt een eigen programma. Zumba
Kids zal ook niet meedoen met de show omdat deze meer een sportles is en
geen choreografieles.

NIEUWSBRIEF

AFMELDEN LESSEN
Als je straks een les niet kunt omdat je bijv

KLEDING
Er is nog steeds kleding te bestellen met het dansstudio
logo. Zie bestelformulieren in de kantine. Kleding is te passen in de studio en dan te bestellen via flevodanceshop.nl .

ziek bent, meld je dan af bij je eigen docent:
Kelly:

06 20 23 43 91

Laurie:

06 30 17 65 75

Nathalie:

06 30 31 66 77

Melvin:

06 51 00 80 25

Annemieke:

06 25 50 77 85

Bij dansstudio vul je Bais is en dan krijg je het gratis thuis
gestuurd. Verplichte kleding voor klassiek: roze panty, roze
balletschoentjes, zwart balletpakje. Verplicht bij talentklassen en selecties Modern: modern kort broekje (geen korte
pijpjes meer toegestaan), zwart pakje of hemdje, en voetjes
(footundies) optioneel.

VAKANTIES 2019

terstudio.nl. Meer informatie over de kosten en alles wat je verder moet

Herfstvakantie geen les: 21-26 oktober

les vast op het rooster komt of in blokken zal worden aangeboden, daar-

5 december geen les

over hoor je later meer als je geïnteresseerd bent in deze les.

Kerstvakantie: 21 december- 5 januari
Kijklessen: 7- 11 oktober. alleen HIPHOP heeft kijklessen de week erna
op 17 oktober

JUMPING FITNESS
Onze afgestudeerde Kelly gaat op woensdag een Jumping Fitnessles (fitness op een trampoline) geven. We hebben dit jaar al meerdere keren
geprobeerd om deze les in cursusvorm op het rooster te krijgen, maar
door allerlei omstandigheden is dit steeds niet gelukt. Nu willen we deze
les op woensdag aanbieden van 18:30 uur tot 19:30 uur. Er zijn negen
plekken beschikbaar en opgeven kan alleen per mail: info@dansenthea-

weten is ook te verkrijgen via de mail. Er wordt nog overlegd over of deze

Voor nu even genoeg informatie. We zien jullie heel graag allemaal vanaf
maandag 2 september weer in de lessen. Omdat het open lesweek is, wil
je van harte vragen andere mensen enthousiast te maken voor onze
dansschool en ze uit te nodigen voor een gratis proefles!
Tot gauw,
Ook namens het team,
Annemieke Bais
Artistiek leider

