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Funky Westend Jazz
Modern jazz/Contemporary
Hiphop

BALLET&DANCESTUDIO DORRIS TITULAER
Hoogstraat 12
5911 HX Venlo
Tel. 077-351 25 88
www.balletendancestudiodorristitulaer.nl
balletstudiodorristitulaer@live.nl
Teaching Member ROYAL ACADEMY of DANCE
Balletopleiding voor Amateurs en Professionals

Nieuwsbrief 3: mei 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,
Data op de kalender 2017
Cd-presentatie van Gé Titulaer
Enkele meiden van het showballet dansen mee
Pinksteren, GEEN lessen
Laatste workshop Dimitra
Beroepsexamens
Laatste lessen
Theatershow Ballet en Dance Studio
Dorris Titulaer (18.30 uur)
Picknick Grade 2 – 5 – 6 + 7 (16.00-17.15 uur)
Ladies Jazz evening out (20.00 uur)
Etentje docenten en leerlingen modern klassiek
(dinsdag-donderdag-vrijdag) (20.00 uur)

zondag 28 mei in de Maaspoort
zondag 4 en maandag 5 juni
zaterdag 10 juni
woensdag 14 en donderdag 15 juni
zaterdag 17 juni
Zondag 18 juni in de Maaspoort
Zondag 21 juni bij IJsco Fantastico
Zondag 21 juni bij de Werf
Maandag 22 juni Chez L’Hetre

Nieuwe seizoen
Op maandag 4 september 2017 starten de lessen van het nieuwe seizoen weer. Vanaf 20 mei
krijgen de leerlingen het nieuwe inschrijfformulier mee welke vóór 10 juni ingeleverd dient te
worden. Ook zal vanaf 20 mei het nieuwe lesrooster op onze site staan.

16 mei 2017

Nieuwsbrief

Dagindeling voorstelling Maaspoort 18 juni
Bijgaand aan deze nieuwsbrief treft u de dagindeling van de voorstelling van 18 juni. Hierin kunt
u zien hoe laat iedereen aanwezig moet zijn en opgehaald moet worden bij de generale repetitie
en bij de uitvoering. Kinderen krijgen ranja en koek. Ze mogen uiteraard zelf ook iets meenemen.
Zorg er wel voor dat u iets mee geeft wat zo min mogelijk knoeit!
Er worden tijdens de voorstelling foto’s gemaakt en gefilmd. Deze zijn te bestellen vóór 18 juni
door middel van het bedrag gepast in een envelop voorzien van naam leerling.
Foto cd

€ 5,-

DVD film

€ 21,50

Bijdrage huur kostuums voorstelling
De huur voor de kostuums voor de voorstelling graag vóór 1 juni contant en gepast voldoen.
4 jarigen

geen huur

5 jarigen

€ 4,-

Primary

€ 4,-

Grade 1

€ 4,-

Grade 2

€ 4,-

Grade 5

€ 4,-

Klassiek do. 2

€ 2,50

Klassiek do. 3

€ 4,-

Modern 1

geen huur

Modern 2

geen huur

Klassiek di.

€ 4,-

HipHop 1

€ 4,-

HipHop 2

geen huur

HipHop 3

€ 4,-

HipHop 4

€ 4,-

Extra lessen klassiek
Het is mogelijk om vanaf Grade 2 een extra klassieke les te volgen. Vanaf Grade 3 is dit bij
deelname aan het examen verplicht.
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Laatste workshop Dimitra Modern Jazz
De laatste workshop van Dimitra is zaterdag 10 juni.
16.00-17.15 uur vanaf 16 jaar, € 15,- per persoon.
17.15-18.30 uur t/m 16 jaar, € 15,- per persoon.
Dorris repeteert met de groep kids t/m 16 jaar op maandag 22 mei van 16.30-17.30 uur en
zaterdag 27 mei van 15.00-16.00 uur. Dimitra kan 10 juni eventueel nog kinderen uit de dans
halen die het dansje niet kunnen, of waarvan het niveau te laag ligt ten opzichte van de anderen.

Laatste lesweek
Wilt u er a.u.b. rekening mee houden dat in de laatste lesweek, de week voor de voorstelling, alle
leerlingen bij de lessen aanwezig dienen te zijn? Dit i.v.m. het repeteren in de kostuums.
Sommige kinderen missen te veel lessen en kunnen hierdoor niet meedoen met de voorstelling.
De ouders hebben hier reeds bericht over ontvangen.

‘t Venloosch Keteerke
De baas van ’t Venloosch Keteerke heeft besloten geen korting meer te geven op ijs. De korting
is dit seizoen nog geldig, dus t/m 18 juni 2017. Het pasje kunnen jullie bij de hem inleveren.
Ik ga kijken of er een andere ijssalon is die korting wilt verstrekken aan onze leerlingen.

Vakanties 2017-2018 (nieuwe seizoen!)
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalvakantie
Pasen
Mei vakantie
Hemelvaart
Pinksteren

zondag 15 oktober t/m zondag 22 oktober
zaterdag 23 december t/m vrijdag 5 januari
zaterdag 17 februari t/m vrijdag 23 februari
maandag 2 april
maandag 23 april t/m zondag 6 mei
Donderdag 10 mei
zondag 20 en maandag 21 mei

Lieve dansgroetjes,
Jody, Nina, Loes, Cirean, Aileen en Dorris
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