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Nieuwsbrief 2: November 2015
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,
Voor U ziet u de laatste nieuws brief van 2015.
Data op de kalender
16-12-2015
17-12-2015
27-12-2015
Januari 2016
24-01-2016
04-02-2016
20-02-2016
27-02-2016
Mei 2016
29-05-2016
Begin juni 2016
19-06-2015

24 november 2015

21:00 uur Kerstborrel jazz funky dinsdag en woensdag groep
21:30 uur Kerstborrel klassiek donderdag en vrijdag en modern
donderdag
Workshop Klassiek/contemporain
Openbare lessen, tevens worden dan de leerlingen voor het
examen uitgezocht
Workshops Videoclip dance en Afro modern
Optreden Grade 6 en 8 Fiedel zaoterdaag in Domani
Optreden i.s.m. Denzz modern 2 en Joni en Raven
In samenwerking met Denzz show met hiphop + modern in theater
de Maaspoort
Kinderexamens
Venlo Stormt
Beroepsexamens
2 eindpresentaties in Domani (gewijzigde datum!)
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Workshops :
We zijn zeer vereerd dat Anne-Marie Symons en Rodolph Hell in december enkele workshops
willen geven.
Anne-Marie voormalig danseres bij het Scapino ballet en Ballet de Monte Carlo zal op 27
december een masterclass klassiek geven. Leerlingen vanaf grade 8 kunnen hieraan meedoen.
Het maximale aantal leerlingen is 12. Anne-Marie, oud leerlinge van onze studio, heeft sinds 11
jaar een ballet en dansschool in Monte Carlo. Zij is een graag geziene gast docente in Frankrijk
en Italië. De kosten voor deze les bedraagt € 15,- uiteraard met een stukje repertoire.
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Rodolph Hell heeft ook gedanst bij het Scapino ballet en bij niemand minder dan Maurice Béjart.
Hij tekent 27 december voor 2 workshops contemporain. De kosten zijn € 14,50. Bij 2 lessen €
27,-. Rodolphs laatste workshop was in Italië waarvan een filmpje te zien is op Espace dans. Ook
hij is een geweldige docent en danser. Hij geeft aan 2 levels les, medium niveau en gevorderd
(vraag even aan Nina of je dit aan kan) maximum aantal leerlingen per les 14. Denk eraan vol is
vol. Het lesgeld dient voor 10 december voldaan te worden, a.u.b. in een gesloten envelop met
naam en les erop. Uiteraard zullen van deze workshops ook filmpjes gemaakt worden en worden
gebruikt als promotie materiaal op onze website.

10.30-12.00 Masterclass klassiek door Anne-marie Symons kosten € 15,12.00-13.30 Gevorderden les Contemporain door Rodolph Hell € 14,50
13.30-15.00 Medium level vanaf 10 jaar les Contemporain door Rodolph Hell € 14,50
TIP : EEN LEUK EN LEERZAAM CADEAU VOOR SINT OF KERST
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Workshops zondag 24 januari videoclip dance en Afro Contemporary door Jody Geijsendorpher.
Jody zal 2 videoclip dansen in studeren uit het programma Dance Dance Dance , waarbij zij
danste. Ook geeft zij een les Afro modern. Jody wordt inmiddels al door het hele land gevraagd
voor workshops. Hoe trots ben ik dat ook zij een "oud leerlinge " van onze studio is en bij ons de
hip hop lessen geeft.
10.30-11.45 Videoclip dance leerlingen vanaf 9 jaar kosten € 10,11.45- 13.15 Videoclip dance gevorderd leerlingen vanaf 14 jaar € 12,50
13.30- 15.00 Afro Contemporary leerlingen vanaf 14 jaar € 12,50
Video clip en Afro samen kosten € 22,De kosten dienen voor 14 januari te worden betaald.

Openbare lessen:
Onze 1e openbare lessen van 2016 zijn van maandag 18 t/m zaterdag 21 januari.
Tevens worden dan de kandidaten voor het balletexamen van de The Royal Academy of Dance
uitgezocht.
Wij verzoeken nadrukkelijk dat er een van de ouders of verzorgers van de leerling die in een
examenclass zit aanwezig is.
Het examengeld dient voor 4 februari contant te worden betaald. Duidelijk naam,
geboortedatum en grade op de envelop zetten.
Mocht uw kind geen examen mogen doen dan willen wij dat graag vóór 1 januari weten.
5 DECEMBER GAAN DE LESSEN GEWOON DOOR !!!
Vakanties en vrije dagen:
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
activiteiten

21 december t/m 3 januari 2016
6 februari t/m 14 februari 2016
maandag 28 maart 2016
23 april t/m 8 mei 2016
Valt in de meivakantie!
16 mei 2014
20 juni t/m 4 september 2016
13 t/m 18 juni

Live Cinema Seizoen 2015-2016
The Nutcracker
Rhapsody / The two Pigeons
Giselle
Frankenstein

16-12-2015 / 20:15 uur
26-01-2016 / 20:15 uur
06-04-2016 / 20:15 uur
18-05-2016 / 20:15 uur

Kijk voor meer informatie op www.rohcinema.nl
24 november 2015
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Aanbieding The Zen Company:
Voor leerlingen en ouders geeft Simone van The Zen Company 10% korting.
Kijk voor Ayuvedisch Abhyanga, baby massage, Hotstone of Kruiden stempel massage, en nog
meer op www.thezencompany.nl
Graag nog aandacht voor het volgende:
Het is verboden in de kleedkamer en studio warm te eten.
Zouden a.u.b. de ouders van de leerlingen van de zaterdag groepen, papiertjes, boekjes, lego etc.
zelf weer kunnen opruimen zodat de kleedkamer voor de volgende groep ook weer netjes is.
De toiletten waren helaas weer verstopt op zaterdag , a.u.b. goed door trekken en niet te veel
toilet papier gebruiken.
Bij de zaterdag groepen maar 1 begeleider mee de kleedkamer in kan.
Het noodzakelijk is dat leerlingen vanaf grade 3 een knot dragen .

Het hele dansteam van Ballet en Dancestudio Dorris Titulaer wenst jullie een gezond liefdevol
dansant en spetterend 2015. We gaan er met zijn allen een super jaar van maken.
Dorris, Loes, Tamara, Nina en Jody
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