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Nieuwsbrief 2: januari 2018
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,
Op de allereerste plaats wensen wij jullie allemaal een gezond, gelukkig, sprankelend en een
gepassioneerd dansjaar toe.

Activiteiten
15-20 januari

Mei
Begin juni
Zondag 17 juni

Openbare lessen examengroepen. Er zal dan bekend gemaakt worden welke
leerlingen deel kunnen nemen aan de balletexamens die in mei 2018 zullen
plaatsvinden
Balletexamens
Beroeps examens
2 eind presentaties in Domani ter ere van het 40 jarig bestaan van de
studio

Vakanties 2017-2018
Carnavalvakantie
Pasen
Mei vakantie
Hemelvaart
Pinksteren

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

Let op de carnavalsvakantie! Op zaterdag 10 februari is de gehele binnenstad vol
carnavalsvierders en zullen er dus geen lessen gegeven worden!!
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Januari aanbiedingen
Maillots Debut met naad petit t/m xx large
Papillon maillots maat 182 roze en zwart
70 denier roze large en extra large
60 denier balletpanties vanaf 3 jaar
enkelwarmers roze/zwart
T shirts plus logo
balletschoenen maat 43/42/39 half/39/ 6/5 en half en 37
jazz dance schoenen maat 38/36 half
roze rokjes
roze rokjes met glitter
roze rokjes
OP = OP!!!

van € 21,50 voor € 7,50
van € 9,00 voor € 3,50
van € 10,00 voor € 5,00
van € 7,00 voor € 6,00
van € 6,99 voor € 2,50
van € 14,00 voor € 9,00
van € 19,95 voor € 7,50
van € 39,95 voor € 10,00
van € 10,50 voor € 9,00
van € 9,00 voor € 7,50
van € 7,50 voor € 6,00

Interfoudation en Intermediate
Vanaf januari begint de Interfoundation op donderdag om 16.30 uur en Intermediate 17.45 tot
19.15 uur. Hiervoor wordt geen extra lesgeld berekend.

Primary
Vanaf PRIMARY is het verplicht om "echte" balletschoenen te dragen.
Deze kunt U bij ons bestellen voor € 12,50.

HIPHOP 1 Maandag 15 januari
Maandag 15 januari is de hip hop 1 les een kwartiertje eerder dus van 17.15 tot 18.15 uur.

Openbare lessen examengroepen
In de week van 15 t/m 20 januari zijn er openbare lessen voor de examengroepen Primary,
Grade 1, 2, 3, 6 en 8. In deze week wordt bekent gemaakt of uw dochter geschikt is tot
deelname voor de examens die in mei worden gehouden.
U krijgt een formulier mee waar U de naam en geboortedatum van uw dochter op kunt vermelden
(dit om fouten te voorkomen).
De prijzen worden pas in januari gegeven. Het examengeld dient wel uiterlijk 28 januari contant
te worden voldaan.
Het is belangrijk dat er een van de ouders aanwezig is tijdens deze les, kunt U er niet bij zijn
geef dit dan a.u.b. telefonisch door.
Mocht er geen ouder aanwezig zijn, of dit niet hebben doorgegeven dan gaat Uw dochter niet op
examen.
De examentijden vallen meestal onder schooltijd, U dient hier zelf vrij voor te vragen.

6 januari 2018

Nieuwsbrief

Cultuurspectacle
Op dinsdagavond 8 mei doen wij mee met een cultuurspectacle voor het goede doel.
Alle ins en outs krijgen jullie te zijner tijd door.

Ouders en/of begeleiding zaterdag leerlingen
Mogen wij jullie nog eens met klem vragen om op zaterdag de gang niet te blokkeren zodat de
kinderen erdoor kunnen. Wacht U aub in de kleedkamer op uw kind. Indien mogelijk laat
meerdere familie en kennissen buiten wachten.

Voorstelling
Op zondag 17 juni 2018 zullen wij 2 voorstellingen geven in Domani.
De voorstellingen zullen in het teken van het 40 jarig bestaan van de studio staan.
Meer informatie over de tijdstippen en kaartjes zullen wij t.z.t. aan u doorgeven.

Workshop Dimitra Kolokouri
Dimitra zal op zondag 18 maart 2 workshops geven.
11.00 uur voor leerlingen t/m 15 jaar met minimaal 1 à 2 jaar ervaring, € 13,50 p.p.
12.30 uur voor gevorderde leerlingen, € 16,- p.p.
Dimitra is een van de topdocenten / danseressen van de Benelux. Haar muziekkeuzes, lyrische
bewegingen, passie voor dans en leerlingen maken haar zeer uniek. In onze dansstudio is zij niet
meer weg te denken. Haar hart en ziel raakt ons. Be more than welcome!!
Voor iedereen die zondag 14 januari de workshop van Olivia Burvenich volgt, heel veel
dansplezier!!
Hartelijke Groeten,
Jody, Cirean, Lola, Maartje, Aileen en Dorris
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