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Nieuwsbrief 3: Januari 2016
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 al onze leerlingen en familie een gelukkig, gezond en een
sprankelend dansjaar.
Data op de kalender
18 t/m 23 Januari 2016
24-01-2016
06-02-2016
20-02-2016
27-02-2016
Mei 2016
29-05-2016
Begin juni 2016
19-06-2015

Openbare lessen, tevens worden dan de leerlingen voor het
examen uitgezocht
Workshops Videoclip dance en Afro modern
Optreden Grade 6 en 8 Fiedel zaoterdaag 14:40 en 15:10 in
Domani
Optreden i.s.m. Denzz modern 2 en Joni en Raven in de
Boermanszaal theater de Maaspoort
In samenwerking met Denzz show met hiphop + modern in theater
de Maaspoort
Kinderexamens
Venlo Stormt
Beroepsexamens
2 eindpresentaties in Domani (gewijzigde datum!)

Live Cinema Seizoen 2015-2016
Rhapsody / The two Pigeons
Giselle
Frankenstein
Kijk voor meer informatie op www.rohcinema.nl
12 januari 2016
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26-01-2016 / 20:15 uur
06-04-2016 / 20:15 uur
18-05-2016 / 20:15 uur

Openbare lessen:
Onze 1e openbare lessen van 2016 zijn van maandag 18 t/m zaterdag 23 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.

Nieuwe lessen
Vanaf januari zijn er 2 nieuwe lessen in onze studio:
Pilates
Door Inna Gulak, gediplomeerd Fysiologe en Pilates docente. Inna werkt ook samen met
fysiotherapeuten. Deze zeer deskundige docente geeft persoonlijke adviezen en correcties.
De les wordt gegeven op woensdag ochtend van 10:00 tot 11:10 uur. In deze les zijn nog 2
plaatsen vrij.
Zumbadancefitness
Geeft Pien van Gassel, gediplomeerd zumba instructrice. De lessen zijn op maandag avond van
20:45 tot 21:45. Pien werkt met een strippenkaart.
Vakanties en vrije dagen:
Carnavalsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
activiteiten

6 februari t/m 12 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

Op zaterdag 6 februari zijn er geen lessen i.v.m. carnaval.
Op zaterdag 13 februari gaan alle lessen wel gewoon door!!
Isabelle Beernaert
Voorstelling Under My Skin van Isabelle Beernaert 17 januari om 15:00 uur in theater de
Maaspoort kosten € 10,-.
Er wordt tevens een gratis workshop gegeven van 12:00 tot 13:15 in de Boermanszaal.
Ik voel me zeer vereerd dat ze mij hebben gevraagd om de workshop te geven. Dat doe ik samen
met Denis Ririhatuela.
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Aanbiedingen t/m de carnavalsvakantie
Kleine dans notebooks

van € 3,25 voor € 2,75
van € 2,95 voor € 2,45

Enkelwarmers roze/roze met glitters/lila

van € 3,50 voor € 3,00

Alle satijnen balletschoenen

van € 14,00 voor € 10,00

Kinderballetmaillots maat 000/00 en 0

van € 7,50 voor € 6,00

Roze en lila balletvestjes

van € 17,80 voor € 15,00

Zwarte en grijze balletpakjes

€ 2,50 korting

Alle roze balletrokjes

vanaf € 5,- tot € 10,- € 1,50 korting
vanaf € 10,- tot € 20,- € 2, korting

Dit geldt alleen voor de artikelen die voorradig zijn, op=op!
Wist u al dat we T-shirts tasjes verkopen met onze naam en logo?
Tasjes € 5,50 Kinder T-shirts € 12,50 en vanaf dames maat XS € 14,50.
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Workshops
Workshops door Jody Geysendorpher zondag 24 januari in onze studio.
10:00 tot 11:15 videoclip Yeah van Chris Brown leeftijd tot 14 jaar € 10,12:00 tot 13:30 videoclip Burn it up van Janet Jackson vanaf 14 jaar € 12,50
13:45 tot 15:00 Afro contemporain vanaf 12 jaar € 12,Het geld voor de workshop(s) contant betalen vóór 20 januari!

Lieve groetjes,
Jody, Nina, Loes,Tamara, Inna en Dorris
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