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Infobrief 2: december 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
21 t/m 26 januari
24+25 januari
3 maart
Mei 2019
Juni 2019
Zondag 23 juni

Openbare lessen. Hier wordt tevens bekend gemaakt wie er aan de
RAD examens deel kan nemen
Optreden showgroep ism Fortissimo in de Maaspoort
Optreden Jocus Pocus om 16.45 uur in de Maaspoort door enkele
leerlingen Jong Talenten 1 en hiphop 3
Kinderexamens B+DDS
Beroepsexamens Den Bosch
Voorstelling Life is a Circus 18.30 uur in de Maaspoort*

* Voor leerlingen die 2 of meer lessen per week volgen kunt u vóór 27 december gouden tickets
bestellen bij Dorris. De verkoop via de Maaspoort start 1 januari 2019. Kaarten kosten € 20,95
en voor kinderen tot 12 jaar € 16,95.
Wij gaan er van uit dat alle leerlingen hieraan mee doen.
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Workshop Contemporary
20 januari geeft Dimitra Kolokouri een workshop Contemporary bij ons in de studio.
11.00 uur beginners/medium, € 15,12.30 uur gevorderden € 17,50
Aanmelden graag vóór 1 januari.

Hulp bij voorstelling 23 juni in de Maaspoort
Voor 23 juni zoeken wij ouders/tantes etc. om bij de kinderen te blijven en te helpen bij het
omkleden.
Ook zoeken wij ouders die kunnen schminken. Schminken moet voor de generale repetitie gedaan
worden en voor de voorstelling ’s avonds bijgewerkt worden. U kunt dan dus wel gewoon de
voorstelling kijken.

Vakanties
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

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 (eerste weekend is Pasen!)
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.

Opleiding
Vanaf september 2019 kunnen wij ons officieel Vooropleiding danser/vooropleiding en of
opleiding Dansdocent noemen.
Leerlingen krijgen een kans op eigen niveau en naar eigen ontwikkeling met een doel te werken.
De opleiding wordt aangepast aan de individuele leerling. We werken op een fysiek verantwoorde
manier met topdocenten en fysio.
Er zal ook met thema klassen zoals Floorbarre/Progressing ballet techniek/Pilates/Jazz en
blessure preventie worden gewerkt.
Wij bieden een breed aanbod, klassiek/modern/jazz/urban en hiphop. Leerlingen kunnen
hierdoor zelf kiezen naar welke vooropleiding ze willen gaan.
De docentenopleiding kan ook bij ons intern maar hoeft niet. Dorris is mentor van The Royal
Academy of Dance.
Wij zullen altijd eerlijk blijven en geven de ouders en leerling een deskundig advies.
Dat kan omdat wij niet afhankelijk zijn van subsidies.
Meer over onze privé opleidingen volgt in de volgende nieuwsbrief.
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Kleding
Voor het examen zijn bepaalde pakjes verplicht. Wij kunnen alles (schoentjes, maillots, sokjes,
pakjes enz)bestellen. Houdt er rekening mee dat het 7 weken kan duren. Wij bestellen een keer
per 2 maanden.

Wachten op uw kind(eren)
Graag willen wij u en uw kinderen nogmaals vragen om er rekening mee te houden dat er naast
ons een boutique gevestigd is. Graag zo min mogelijk boven in de gang blijven wachten. Wacht in
de kleedkamer of buiten.

Mail
Als voorlaatste willen wij Claudia Honig hartelijk bedanken voor het versturen van alle mails.
Deze taak wordt vanaf 1 januari 2019 overgenomen door Puck van de Ven.

Als laatste wensen wij iedereen fijne feestdagen, een gezegende kerst en voor 2019 een goede
gezondheid, geluk, liefde en enorm veel dansplezier.
Veel liefs,
Aileen, Cirean, Jody en Dorris
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