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Nieuwsbrief 5: april 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,
Als eerste wil ik jullie aandacht nog eens graag vragen voor de workshop van:
Workshop Dimitra Kolokouri 10 april 2016
Workshop Contemporary gegeven door Dimitra
Workshop 1: 10.30 - 12.00 uur
Workshop 2: 12.15 - 13.45 uur
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Over Dimitra:
Dimitra is in Griekenland op jonge leeftijd in aanraking gekomen met dans. Zo won ze op 15
jarige leeftijd al de nationale competitie voor jonge dansers in moderne dans. Ze is
afgestudeerd aan "The State school of dance" in Athene en heeft vervolgens de dansacademie
in Tilburg afgerond. Ze heeft zich door de jaren heen verdiept in verschillende moderne
technieken, improvisatie en expressie. Sinds 2011 is ze danseres bij choreografe Isabelle
Beernaert waar naast ze ook lessen en workshops verzorgt.
Dimitra over dansen: "waar onze woorden soms tekort schieten verbind de dans taal ons sterker
met elkaar."
We hebben in beiden groepen nog enkele plaatsen vrij!
Data op de kalender
23+24 mei 2016
29-05-2016
Begin juni 2016
19-06-2015

Kinderexamens
Venlo Stormt
Beroepsexamens
2 eindpresentaties in Domani (gewijzigde datum!)

Vakanties en vrije dagen:
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie
activiteiten

24 april t/m 8 mei 2016
16 mei 2014
20 juni t/m 4 september 2016
13 t/m 18 juni

LET OP! Op zaterdag 23 april gaan alle lessen gewoon door!!
Openbare lessen
Onze laatste openbare lessen van dit seizoen zijn van vrijdag 15 april t/m donderdag 21 april.
Vooral voor de examenlessen is het belangrijk zodat de ouders kunnen zien hoe hun dochter er
voor staat. Bij Hiphop en de moderne lessen wordt alleen aan de eindpresentatie gewerkt dus
hebben Jody en Nina het liever niet dat de ouders komen kijken. Hier zijn dus geen openbare
lessen!!
Modeshow en dans
Op zondag 1 mei 2016 tussen 13:00-16:00 uur is er een modeshow en dans op de Hoogstraat.
Dansgroepen:
1: Chris Brown Yeahh, degene die de dans goed kunnen
2: Hiphop 2 leerlingen die in Domani gedanst hebben
3: Grade 1 gieterdans door enkele leerlingen van Grade 1
Examendata
23 en 24 Mei zullen de examens plaatsvinden. U krijgt van ons de timetables door zodra wij ze
van Londen hebben ontvangen.
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Venlo Stormt
Bij Venlo Stormt op zondag 29 mei zullen enkele groepen dansen. Welke en wie maken we later
bekend. Helaas mogen we alleen meedoen met up tempo nummers.
Eindpresentatie
De eindpresentatie zal plaatsvinden op zondag 19 juni 2016 in Domani.
Er zijn 2 presentaties, om 13:30 uur en 15:30 uur.
Kaarten kosten € 9,50 en zullen na de meivakantie te koop zijn bij ons in de studio.
Welke groepen om 13:30 uur en/of om 15:30 uur zullen optreden, krijgt u begin mei van ons te
horen.
’t Venloosch Keteerke
Aan de overkant van onze studio is “ ’t Venloosch Keteerke” geopend. Binnenkort krijgen alle
leerlingen een pasje waarmee ze 20% korting krijgen op ijs, vla of broodjes. Het pasje van IJsco
Fantastico aan de Maas komt te vervallen. ’t Venloosch Keteerke verkoopt ook ijs van IJsco
Fantastico.
Extra lessen i.v.m. examens
Woensdag 13 april
Primary 13:30 uur
Grade 1 14:30 uur
Grade 3 15:30 uur
Woensdag 20 april
Grade 1 15:30
Woensdag 4 mei (toegevoegde datum!!)
Primary 13:00-13:45 uur
Grade 1 13:45-14:30 uur
Grade 3 14:30-15:15 uur
Grade 5 15:30-16:15 uur
Grade 6 16:15-17:00 uur
Grade 8 17:00-17:45 uur
Hartelijke lentegroetjes,
Dorris, Nina, Jody, Loes en Tamara
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