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BALLET&DANCESTUDIO DORRIS TITULAER
Hoogstraat 12
5911 HX Venlo
Tel. 077-351 25 88
www.balletendancestudiodorristitulaer.nl
balletstudiodorristitulaer@live.nl
Teaching Member ROYAL ACADEMY of DANCE
Balletopleiding voor Amateurs en Professionals

Infobrief 1: september 2018
Voor alle leerlingen die zelf hun e-mail ontvangen.
Zorg dat je ouders deze Infobrief ook lezen, aangezien er ook voor hen belangrijke informatie
in staat. Alle Infobrieven zijn overigens ook te vinden op onze website.
Aan alle leerlingen en ouders,
Wij heten jullie allemaal van harte welkom voor een nieuw dansseizoen met veel plezier en
leergierigheid en hopen dat jullie hebben genoten van een schitterende zomer.
Als eerste geven we jullie de data van activiteiten die tot nu toe gepland zijn

Activiteiten
Zaterdag 8 september
Zondag 30 september
Maandag 8 t/m
zaterdag 13 oktober
Zaterdag 1 december
Zondag 3 maart
Zondag 23 juni

Diploma uitreiking van 14.15-15.00 uur in onze studio
Optredens tijdens modeshow Hoogstraat
Openbare lessen
Optreden enkele leerlingen tijdens fashionshow in Eindhoven
Optreden bij Jocus
Voorstelling Maaspoort

Wanneer wij nieuwe data hebben laten wij jullie dit zo snel mogelijk weten.
We zijn van plan in de herfst/winter 2 workshops te plannen met Olivia en Dimitra.
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Leeftijd
Kinderen die gedurende het dansseizoen een jaartje ouder worden, houden wij graag in het
zelfde groepje. Uit ervaring weten wij dat dit het beste is voor de leerling. Mocht echter de
docent vinden dat een leerling beter in een andere groep past zal dit met de ouders en de
leerling besproken worden.

Wachten in de hal
Wilt u a.u.b. het halletje vrijhouden? U kunt in de kleedruimte of buiten wachten.
Het halletje is erg smal en we moeten ook rekening houden met onze buren.

Betalingen
Er dient steeds voor 3 maanden vooruit betaald te worden. Heeft een leerling meerdere lessen
per week dan kan het ook per 2 maanden.
Mocht de betalingstermijn verstreken zijn dan wordt de leerling helaas niet meer toegelaten tot
de les.
Als u een betalingsregeling wilt die afwijkt dan kunt u hier met Dorris contact over opnemen.

Kleding
Wij hebben zoveel mogelijk kleding op voorraad. Indien u iets nodig heeft wat er niet is, kan dit
altijd besteld worden. Dit duurt dan ongeveer 3 weken.

Vakanties
Herfstvakantie
Sinterklaas
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Zondag 14 oktober t/m zondag 21 oktober
Woensdag 5 december vanaf 18.30 uur geen lessen meer
Zondag 23 december t/m Zondag 6 januari
Zaterdag 2 maart t/m Zondag 10 maart (Let op! 2 zaterdagen!!)
Zondag 21 april t/m Zondag 5 mei
Donderdag 30 mei
Maandag 10 juni
Maandag 24 juni t/m Zondag 1 september

In verband met de RAD examens kan het zijn dat er in de 2e week van de meivakantie extra
lessen gepland worden voor de examenkandidaten.
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Vragen
Indien u nog vragen heeft kunt u tussen 10.00-12.00 uur (behalve op dinsdag!) telefonisch
contact opnemen met Dorris of u kunt uiteraard een mail sturen.
Het is niet mogelijk om met docenten te praten tijdens een lesuur.
Laten we er met z’n allen een top dansjaar van maken en hopen op veel publiek tijdens de
openbare lessen en voorstellingen.
Veel liefs,
Aileen, Cirean, Jody en Dorris
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