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Nieuwsbrief 1: oktober 2017
Voor alle leerlingen die zelf hun e-mail ontvangen.
Zorg dat je ouders deze Nieuwsbrief ook lezen, aangezien er ook voor hen belangrijke
informatie in staat. Alle Nieuwsbrieven zijn overigens ook te vinden op onze website.
Aan alle leerlingen en ouders,

Vervanging Jody

Tot en met 15 januari zal Lola Beckers de hip hop lessen van Jody vervangen.
Lola is op dit moment ook in LA, ze geeft al een aantal jaren les bij Danserswijk, studeert
Contemporary hip hop aan dezelfde dansacademie in Tilburg samen met Jody.
Ze danst ook in Jody’s hiphop groepje.
Wij heten Lola van harte welkom en ik weet zeker dat de meiden haar en haar lessen leuk en goed
zullen vinden.
Grade 3

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat vanaf Grade 3 het noodzakelijk is 2 klassieke lessen wekelijks
te volgen als de leerlingen examen willen doen. Het is echter niet vanzelfsprekend dat de leerling
dan ook geschikt is om deel te nemen aan het examen.
Zaterdaglessen

Omdat het met name zaterdags druk is in de kleedkamer willen wij u vragen niet te veel familie en
vrienden mee te nemen.
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Gewijzigde lestijden zaterdag

Vanaf zaterdag 28 oktober zijn de lestijden een beetje verschoven:
3 jarigen
09.15-10.00 uur ( onveranderd )
4 jarigen
10.00-10.45 uur ( onveranderd )
5 jarigen
10.45-11.30 uur ( onveranderd )
Primary
11.45-12.45 uur
Grade 2
12.45-13.45 uur
Grade 1
13.45-14.30 uur
De studio is elke dag een kwartier voor aanvang van de lessen geopend.
Workshop Olivia Burvenich

De workshop van Olivia Burvenich die op 1 oktober plaats zou vinden is verzet naar
zondag 14 januari 2018. Verdere informatie volgt nog.

Activiteiten

Vrijdag 27 oktober 2 flashmobs door Hip hop 3, verzamelen om 16.00 en 16.30 in de studio
Zaterdag 28 oktober Dansen in de bieb. Dit is voor iedereen toegankelijk, de bieb bestaat 100 jaar
en juf Cirean zal aan de hand van een mooi kinderboek on stage een les met
11 4-jarigen geven
November
Een project met 6 danseressen waar wij later op terug komen
11 t/m 16 december Openbare lessen
Begin januari 2018 Er zal dan bekend gemaakt worden welke leerlingen deel kunnen nemen aan
de balletexamens die in mei 2018 zullen plaatsvinden
Mei
Balletexamens
Begin juni
Beroeps examens
Zondag 17 juni
2 eind presentaties in Domani ter ere van het 40 jarig bestaan van de studio
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Bestellingen

Wij proberen elke 6 weken schoentjes, pakjes etc. te bestellen. Het kan zijn dat niet alles voorradig is
in Engeland, ben dus op tijd met jullie bestellingen ( ook een tip voor sinterklaas! )
Ook hebben wij leuke kleur/sticker boekjes en tasjes in voorraad.
Pop-up Expositie

Op de Grote Beekstraat in het pand waar voorheen de winkel Tedi gevestigd was vindt nu een mooie
expositie plaats. Beeldhouwster Tineke Vermeer en schilder Eric Toebosch stellen hier hun werk
tentoon.
De twee kunstenaars hebben zich laten inspireren door de oosterse cultuur en werkten al eerder
samen in hun atelier in Bali.
In verschillende steden in Indonesië is hun werk al te zien geweest.
Tijdens de expositie is ook een beeldje te koop. Een deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan
Stichting Loeka t.b.v. onderzoek tegen osteosarcoom.
De expositie is nog te bezichtigen tot zondag 29 oktober 2017.
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Vakanties 2017-2018
Kerstvakantie
Carnavalvakantie
Pasen
Mei vakantie
Hemelvaart
Pinksteren

zaterdag 23 december t/m vrijdag 5 januari
zaterdag 10 februari t/m vrijdag 16 februari
maandag 2 april
maandag 23 april t/m zondag 6 mei
Donderdag 10 mei
zondag 20 en maandag 21 mei

Sponsoren
Ook voor dit seizoen danken wij onze sponsoren:
Boermans Juweliers
Van Heyster, the shoe must go on
Ex Mode
IJsco Fantastico

Lieve dansgroetjes,
Aileen, Cirean, Jody, Lola en Dorris
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