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LIEVE LEERLINGEN, OUDERS EN VERZORGERS,
Ik hoop dat jullie gezond en wel zijn en een fijne zomer hebben! Ik zie er naar uit jullie weer te zien.
Terwijl ik dit schrijf besef ik dat echt plannen en vooruitdenken nog steeds niet echt mogelijk is.
Als er iets is wat we hebben geleerd is het flexibel zijn en out of the box denken. We hebben corona
tot nu toe als studio doorstaan en ik hoop dat blijft lukken. Ik ben een optimist dus ik ga er weer voor!
En we hebben een goed enthousiast en professioneel team staan dus daar zal het zeker niet aan
liggen.

IN EN UIT DE LESSEN GAAN
Zolang de regels zijn zoals ze nu zijn kunnen we van start. We houden ons aan de regels van het RIVM.
Met de sportschool is besloten dat wij de buitentrap gebruiken als in en uitgang. Uitzonderingen
daargelaten voor leerlingen die dat niet kunnen. Op deze manier komen we zo min mogelijk mensen
tegen. Een kwartier wisseltijd (zoals met ons buitenrooster) is niet haalbaar met ons volle rooster. Wat
wel kan is dat we een paar minuten eerder stoppen en een paar minuten later beginnen. Als je NIET te
vroeg komt en als je sportkleding zoveel mogelijk al aanhebt voorkomen we grote groepen in de
kantine.
Als het droog is kom dan pas naar boven (onder aan de buitentrap wachten) als de groep ervoor naar
beneden is gekomen. Ga niet napraten in de kantine maar doe dat buiten op keurige afstand. En graag
zo min mogelijk ouders in de kantine. Neem je eigen waterflesje mee en leg je schoenen onder de
witte tafel en neem je mobiel/geld mee naar binnen. Desinfecteer je handen bij binnenkomst en bij
het weggaan. Het staat straks allemaal weer aangegeven. Samen kunnen we dit!

DE WEEK VOOR 7 SEPTEMBER
Op 31 augustus en 2 september zijn er intrain avonden voor dansers van Dansante, Focus, Improve en
RDC. Dit is op maandag 31 augustus om 20:00 uur en woensdag 2 september om 19:30 uur.
Inschrijven van te voren is verplicht via de groepsapps. Vol=Vol. Meld je ook weer af mocht je toch niet
komen. Dan kan iemand anders jouw plek krijgen.
Uiteraard houden we ons aan de regels van het RIVM. Bij milde klachten graag thuisblijven, laat je dan
testen en informeer mensen om je heen waar je mee in contact bent gekomen. Zo komen we in onze
omgeving een heel eind met indammen van het virus!
Op zaterdag 5 september van 10-12 uur is er een startochtend voor de Company zaterdagklas.

OPEN LESWEEK!
Alle lessen starten op maandag 7 september. Direct die week is een OPEN LESWEEK. Neem dus vooral
belangstellende mensen mee die een proefles willen volgen. Aanmelden voor proeflessen kan via de
site. Van harte welkom!

Volwassenen 25-60 jaar
Volwassenen 25-60 jaar van harte welkom te komen dansen op maandag! Deze mixles is ook goed
afgestemd op kracht voor buik en billen en benen. En uiteraard lekker dansen! Heb je blessures maar
wil je wel dansen? Geef het aan bij de docent. Dansen is juist goed voor je houding en lichaam en we
passen graag wat oefeningen voor je aan zodat je ook kan meedoen.
Beginners ook welkom in september!

Kleuters
Kinderen vanaf 3,5 jaar zijn welkom vanaf 9 september op de nieuwe kleuterles op woensdag met Juf
Melissa. Deze les algemene dansvorming van 45 minuten bereid de kinderen goed voor op lessen
vanaf 6 jaar. De les is speels en afwisselend maar al echt een balletles! Kom je meedoen?

Musical en acteren
De musicalklas is dit seizoen gesplitst. De leerlingen van de basisschool ( vanaf 7 jaar) zitten in de
eerste groep en de tieners tot en met 15 jaar zitten in de tweede les. Zit je in groep 8? Dan overleggen
we met je welke groep jou het beste past.
Beide groepen hebben 3 vakken en 3 docenten voor dans, toneel en zang.
We hopen met deze groepen op de planken te staan in het voorjaar.
Op maandag is er een aparte acteerklas voor tieners en jongvolwassenen.

DNO SCHITTERT
Vijf dansers tussen de 12-18 jaar van onze studio dansen 22 en 23 augustus bij DNO Schittert in
Deventer. Ze zullen met dansers van nog 4 andere dansstudio’s uit het DNO Netwerk (waar wij bij
aangesloten zijn), werken aan een voorstelling die 23 augustus coronaproof wordt opgevoerd in
Deventer. De dansers werken met Michaël Häfliger van de Dutch Don’t Dance Division uit Den Haag.
Er volgen na de zomer meer DNO activiteiten voor talentvolle dansers uit de studio.

SHOW
Het is niet makkelijk om in te schatten of de show kan doorgaan. Dus bekijken we dat per maand.
Een halve zaal vullen in een duur theater is helaas geen optie. Dus kijken we als het seizoen is
gestart naar de opties voor een voorstelling die kan en haalbaar is op alle vlakken. Verschillende
data staan als optie bij het theater. Ik hoop van harte dat we weer in het theater kunnen staan!
Dansen die we graag hadden willen meenemen naar die show zetten we op een laag ‘bijhouden’ pitje
en we starten het seizoen met nieuwe oefenstof en choreografieën. Wat uiteindelijk het pakket
wordt op het podium zien we wel. Er zijn immers ook groepswisselingen geweest en we hebben dus
met meerdere aspecten rekening te houden.
Maar flexibel zijn we als dansers (fysiek in ieder geval) dus we zien wel! Eerst maar eens lekker
starten en dansplezier voorop zetten. Dan komen optredens wel goed.
Ik zie uit naar een seizoen waarin we genieten en plezier hebben en veel kunnen leren. Elkaar
inspireren in een prettige omgeving!
Tot gauw!
Annemieke Bais
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