Nieuwsbrief
Februari 2020

Het is alweer februari en we zijn volop met de voorbereidingen voor
de shows op 12 en 13 juni. Lees daarom deze nieuwsbrief goed door!
W W W. DA N S E N T H E AT E R ST U D I O. N L

Lieve allemaal,

B E L A N G R I J K E DATA
22 feb t/m 1 maart:
12 maart:
10 t/m 12 april:
25 april t/m 10 mei:
13 en 14 mei:
21- 24 mei:
1 juni:
3 juni:

Voorjaarsvakantie (geen les)
Presentatie talentklassen Veluvine
Pasen (geen les)
Meivakantie (geen les)
Kaartverkoop show in de studio (17.00 -21.00 uur)
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag (geen les)
Generale Repetitie (middag en avond) in de studio voor alle
groepen
8 t/m 11 juni:
Avondvierdaagse (aangepast rooster volgt)
12 en 13 juni:
SHOWS!
15 t/m 24 juni:
Workshop weken
Daarna zomerstop! Op 31 augustus start het nieuwe seizoen weer.
In juni gebeurt altijd van alles, daarom is het enorm belangrijk dat los van examens, kamp,
avondvierdaagse en vakanties de show data goed geblokt zijn in je agenda. En voor de
oudere meiden: vrij vragen! Wat het je kost aan tijd is de vrijdag middag (deels), vrijdag
avond en de zaterdag vanaf 18.00 uur.

I N STAG R A M : @ DA N S E N T H E AT E R ST U D I O

Show!
S H O W PAG I N A O P D E W E B S I T E
Op de website van de studio staat een aparte showpagina waar alle informatie uit
deze nieuwsbrief ook is te vinden. Ook wat je straks moet meenemen aan eigen
kleding en wat er vanuit ons voor je klaar ligt wordt daar allemaal gecommuniceerd.
S H O W B I J D R AG E
Begin februari is de showbijdrage mee geïncasseerd met de contributie. Alle
groepen (behalve acteren) doen mee aan de show. Dit bedrag is al jaren hetzelfde:
10 euro per les die je volgt. We doen dit dus eens per 2 jaar.
KA A RT V E R KO O P
De kaartverkoop is net als andere jaren in de studio en zal plaats vinden op 13 en 14
mei tussen 17.00 en 21.00 uur. Er is geen pin aanwezig dus graag contant betalen.
Het Veluvine theater heeft een nieuwe regel dat er verplicht een pauze drankje bij het
kaartje moet worden verkocht. Dat zorgt ervoor dat de pauze effectief en vlot kan
verlopen en we zo allemaal op een beetje nette tijd weer buiten kunnen staan. De
kaartjes kosten hierdoor inclusief pauze drankje 18 euro per stuk.
KLEUTERS EN 6-9
Er zijn 2 shows: 12 en 13 juni. Op zaterdag 13 juni doen ook de kleuters en de 6-9
jaar mee en op de vrijdag niet. Familie van die groepen kunnen dus alleen op
zaterdag kijken.

Show! vervolg
H U L P O U D E R S G E ZO C H T !
We zijn op zoek naar hulpouders voor achter de schermen. Vind je het leuk te helpen bij een
kindergroep? Meld je dan aan! We hebben mensen nodig die helpen door de rust te
bewaren, drinken en wat lekkers uit te delen en ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd
klaarstaan. Misschien is het nodig om wat helpen met een lippenstift of poedertje. Het is
ouderwets vrijwilligerswerk met als beloning een bedankje en zeer blije docenten en
kinderen. Je hoeft niets te missen van de show want je kunt één avond kijken en één avond
helpen.
Wil je wat in elkaar naaien? GRAAG! Ook dan mag je je aanmelden bij ons!
GENERALE REPETITIE
We doen voor alle groepen een generale repetitie in de studio op woensdag 3 juni. Dit zal
aan het einde middag en in de avond zijn. Meer informatie volgt.
S H O W DAG E N
Op vrijdag 12 juni willen we een doorloop doen in het theater (dit geldt dus niet voor de
kleuters en 6-9). Voor alle kindergroepen is dat GELIJK na schooltijd. Dus graag zo snel
mogelijk uit school komen, anders redden we het niet. Willen jullie als ouders dus alvast in
de agenda zetten dat de kinderen zo snel mogelijk naar Veluvine gebracht worden? De
kinderen kunnen daar blijven tot de show. Broodje mee! Die eten we gezamenlijk op in de
gymzaal.
Op zaterdag is het voldoende om een uur voor aanvang van de show aanwezig te zijn. Wel
graag haren en het liefst ook make up thuis doen. Daarover volgt meer info te zijner tijd.
We hopen dat de oudere selectiedansers en groepen eerder die middag al beschikbaar zijn
voor een generale. Daarover worden jullie apart geïnformeerd. De jongste kinderen
(kleuters en 6-9) hebben een eigen doorloopje op zaterdag met juf Laurie, zodat ze rustig
het podium kunnen verkennen.

FAC E B O O K : R E F L E C T I O N DA N C E CO M PA N Y

Nieuws
F I L M E N F OTO ’ S
Dit jaar doen we film anders. Elke show lopen we tegen allerlei problemen aan met
aanvragen van de film en het verspreiden ervan. Ik verdien er zelf niets aan en besteed het
100% uit, maar toch heb ik er elke show onbedoeld een hoop werk van. Dit jaar doen we het
dus anders! We huren een goede camera en maken zelf een overzicht film. Daar komt een
menu voor zodat duidelijk is wat er opstaat. Een mooie herinnering voor iedereen!
Alle leerlingen kunnen de film kopen voor een klein prijsje. De film kun je gelijk bestellen
tijdens de kaartverkoop. Lever bij het bestellen een usb stick (minimaal 8GB!) in met je naam
erop. Na de show zetten wij de film erop en deze worden weer uitgedeeld in de eerste
lesweek na de zomer.
Voor fotografie zijn we nog op zoek naar een fotograaf en naar een prettig werkend systeem.
Mocht iemand een tip hebben voor een fotograaf horen we het graag!
VO O R JA A R S VA KA N T I E
De voorjaarsvakantie is begint op maandag 24 februari en op maandag 2 maart starten we
weer. We doen dit jaar niet mee aan wedstrijden of Fête de la Musique. We richten ons 100%
op de shows. Kijk voor de overige vrijde data waarop er geen les is goed in het overzicht van
belangrijke data.
WO R K S H O P W E K E N
In de twee weken na de shows (15-24 juni) zijn er net als afgelopen jaar nog lessen met
gastdocenten, andere dansstijlen en leuke workshops. Ook is er een kindermiddag voor de
jongste dansers. We hebben ervan genoten afgelopen jaar en de gastlessen zijn goed
bevallen. Voor talentklassen en selecties is het nodig om je in te schrijven op de lessen en
voor de recreatie staat er een vast programma. Het rooster en meer informatie over de
inschrijving volgt. Ook gaan we de film kijken met elkaar, dan kunnen we nog even
nagenieten.

FAC E B O O K : DA N S E N T H E AT E R ST U D I OA N N E M I E K E B A I S

Nieuws vervolg
B E YO N D WO R D S P R O D U C T I O N S
Afgelopen november hebben meerdere kinderen en RDC dansers meegewerkt aan een
voorstelling van Beyond Words Productions over kindermishandeling. Beyond Words
Productions is de stichting die ik in 2018 heb opgericht om een platform te zijn voor talent
dansers, prof dansers en theaterspelers om maatschappelijke stukken zichtbaar en
bespreekbaar te maken door middel van kunstvormen. Gaaf hoe we zo onze dansers nog
weer verder helpen ontwikkelen richting een dansopleiding of ze een fantastische
amateurtijd te geven! Er staan alweer nieuwe projecten op de agenda.
DA N S N E T W E R K O O ST
We zijn als dansstudio aangesloten bij Dans Netwerk Oost. Deze organisatie helpt
talentdansers verder te ontwikkelen door het aanbieden van gave workshops door bekende
choreografen van tv en gezelschappen. Dit jaar hebben we al mooie dagen gehad en er
volgen er meer. Ook onze docenten worden bijgeschoold door dit netwerk.
P R E S E N TAT I E TA L E N T K L A S S E N 1 2 M A A RT
Op 12 maart zullen we onszelf met de Little Dance Company, de Junior Dance Company en
Reflection Dance Company presenteren in het Veluvine theater. Het gaat om een
netwerkmiddag voor geldschieters vanuit podiumkunst fondsen en gemeenten. We hopen
op die manier geld te gaan vinden om onze dansers financieel te ondersteunen zodat er
meer mogelijk is om jezelf te ontwikkelen. Alle leerlingen uit deze groepen die meedoen
moeten er om 16.30 uur zijn. Kleding regelen we in de lessen.
Beyond Words Productions zal tijdens deze dag ook aanwezig zijn. RDC dansers die
meedoen met de presentie van Beyond moeten om 15.00 aanwezig zijn in het Veluvine
theater.
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Tot slot
Hou je van kinderen (7-13 jaar) en zingen en dansen en toneel? En vind je begeleiden
leuk? Of wil je daar meer van leren? We zoeken voor een te gekke musicalklas een
stagiaire. Om mee te helpen en te begeleiden als we in groepjes werken.
Op donderdagen van 18.00- 19.15 uur! Meld je aan bij Annemieke!

