Dans Creatie nieuwsbrief april 2018
Dansdagen in de meivakantie
In de meivakantie zijn er op 7 en 8 mei weer gezellige dansdagen met leuke thema’s:
Urban dansdag

Datum
07 mei 2018
07 mei 2018
08 mei 2018
08 mei 2018
08 mei 2018

Thema
Urban/Hip-hop
Urban/Hip-hop
Ballerina
Zeemeerminnen
Frozen

Tijd
09.00-15.00 uur
09.00-15.00 uur
09.00-15.00 uur
09.00-15.00 uur
09.00-15.00 uur

Leeftijd
6-8 jaar
9-12 jaar
8-12 jaar
3,5-6 jaar
4-7 jaar

Locatie
DC Wateringen
DC Wateringen
DC Wateringen
DC Wateringen
DC Naaldwijk

Kosten
€ 20,-€ 20,-€ 20,-€ 20,-€ 20,--

De dansdagen zijn inclusief eten en drinken. Opgeven kan bij de balie in Wateringen of via
de mail info@danscreatie.nl, maar is pas definitief als er betaald is bij de balie in Wateringen.
Deze meivakantie zijn de dansdagen extra leuk! Als je op 7 of 8 mei hebt meegedaan aan de
dansdagen, mag je op 9 mei meedoen met optredens op het Mei Dans Festival in Sporthal
De Pijl in Naaldwijk. Dit is voor iedereen gratis toegankelijk. Informatie over het optreden,
krijgen de leerlingen op de dansdagen mee naar huis. En ook zijn er leuke gastoptredens en
een workshop voor de kinderen.

Mei Dans Festival Westland op 9 mei in Sporthal De Pijl in Naaldwijk
Op 9 mei is het weer zover, het jaarlijks Mei Dans Festival van het Westland in Sporthal De
Pijl in Naaldwijk. Deze dag zijn er leuke optredens. De toegang voor deze optredens zijn
gratis voor iedereen. Bij Dans Creatie Wateringen en Naaldwijk liggen flyers met informatie
over deze voorstelling. Verdere informatie over deze dag, zoals aanvangstijden van de
optredens, verschijnen binnenkort op onze website en op facebook.

Workshops Timor Steffens
Als afsluiting van het Mei Dans Festival zijn er twee toffe workshops van niemand minder
dan Timor Steffens. Van 18.00 – 19.00 uur is er een workshop voor kinderen van 10-14 jaar
en van 20.00-21.00 uur is er een workshop voor 15+.

Er zijn nog enkele kaarten over van de voorverkoop (alleen voor leden van Dans Creatie).
Deze kaarten gaan in de losse voorverkoop. Reserveren van deze kaarten bij Dans Creatie
is niet meer mogelijk. Het heeft dus geen zin meer om een mail te sturen om jouw kaartje te
reserveren.
Wil je alsnog een kaartje van de voorverkoop dan kan je van maandag 9 tot en met
woensdag 11 april tussen 18.00 – 20.00 uur jouw kaartje kopen bij de balie van Dans Creatie
in Wateringen en op woensdag 11 april tussen 18.00 – 20.00 uur bij Dans Creatie Naaldwijk.
De kaarten kosten € 7,50.
Leden van Dans Creatie uit Wateringen die kaarten hebben gereserveerd kunnen de kaarten
van maandag tot en met vrijdag ophalen tegen gepaste contante betaling bij de balie van
Dans Creatie Wateringen. Leden van Dans Creatie uit Naaldwijk die kaarten hebben
gereserveerd kunnen de kaarten tegen contante gepaste betaling woensdag 11 april tussen
18.00 en 20.00 uur ophalen bij Dans Creatie in Naaldwijk. Kaartjes kosten € 7,50.
Na vrijdag 13 april zijn er geen kaarten meer te koop bij Dans Creatie. Vanaf 14 april start de
gewone verkoop van de kaarten voor workshops met Timor Steffens via
www.festivalwestlanddanst.nl. Deze kaarten kosten € 12,50.

Vakanties in mei
In verband met Koningsdag is de meivakantie dit jaar eerder dan dat jullie van ons gewend
zijn. Dans Creatie is gesloten van 27 april tot en met 10 mei. Maar in het laatste weekend
van de meivakantie (11 mei tot en met 13 mei) zijn we wel open en hebben we een
vakantierooster. Leerlingen kunnen gemiste lessen dan inhalen bij een les naar keuze. Het
vakantierooster komt binnenkort op de website en in de volgende nieuwsbrief.
Op zondag 20 en maandag 21 mei zijn er geen lessen in verband met Pinksteren.

Voorstelling ‘Beautiful World’ 23 juni 2018 Stadstheater Zoeter
Op 23 juni zijn er twee prachtige voorstellingen ‘Beautiful World’ in het Stadstheater
Zoetermeer, gedanst door de leerlingen van verschillende klassieke en moderne groepen
van Dans Creatie. De voorstellingen zijn om 14.30 uur een 20.00 uur. Op onze website
www.danscreatie.nl, onder het kopje shows kunt zien welke leerlingen meedansen in deze
voorstellingen. De kaarten voor deze voorstelling zijn vanaf 18 april 13.00 uur online
verkrijgbaar bij het Stadstheater Zoetermeer (www.stadstheater.nl). De kaarten kosten € 20,per stuk (incl. één drankje en de garderobe). Let op, de voorstellingen zijn pas zichtbaar op
de website van het Stadstheater Zoetermeer als de verkoop begint. Rolstoelplekken kunnen
alleen telefonisch besteld worden.

Meedansen in de voorstelling Seasons’ Final op 8 juli? Dit is je kans!
Denk jij dat je de kwaliteit en het niveau in huis hebt om mee te doen aan Seasons’ Final en
zit je nog niet in de talentenklassen of één van de selecties bij Dans Creatie, dan is dit jouw
kans! We zijn op zoek naar een groep enthousiaste meiden en jongens in de leeftijd 9-11
jaar die een gave dans willen doen in de selectieshows van 8 juli. De shows zijn om 12.00
uur en 15.30 uur.
Op woensdag 18 april van 18.00 tot 19.00 uur is er auditie bij Dans Creatie in Wateringen.
Wil je meedoen? Geef je dan snel op via: info@danscreatie.nl.
Ben je geselecteerd om mee te dansen in Seasons’ Final, dan ga je vanaf 25 april elke
woensdag van 18.00 tot 19.00 uur repeteren voor een toffe dans in Seasons’ Final bij Dans
Creatie in Wateringen.

