Dans Creatie nieuwsbrief februari
Voorstelling ‘Our Way’ 18 februari 2018 in het Stadstheater Zoetermeer.
De laatste kaarten voor deze voorstelling zijn verkrijgbaar bij het Stadstheater online
(www.stadstheater.nl), telefonisch (079 - 342 75 65) of aan de kassa. Entree is € 20,inclusief garderobe, drankje en gratis film en foto’s.

Shelly & de snoepjesfabriek foto’s en films
De foto’s die tijdens de voorstellingen zijn gemaakt zijn te vinden op
www.danscreatiefotoalbum.nl .De video’s van deze voorstelling zijn te vinden op onze
website www.danscreatie.nl onder het kopje Shows, Foto’s en films shows en op onze
facebookpagina.

Musical cursus
Vanaf februari start er weer een nieuwe Musical cursus voor leerlingen van 8 t/m 12 jaar.
De cursus is op zaterdagmiddag van 13.00 tot 14.30 uur bij DC Naaldwijk in
WestlandTheater de Naald. De kosten voor deze cursus zijn € 125,- per persoon.
De lessen worden gegeven door: Bas Grevelink, Niek van der Deijl, Quinty Appel en Simone
van Noord. Je leert dansen, zingen en acteren. Er is plek voor 20 leerlingen, meld je snel
aan voor de gratis proefles op zaterdag 10 februari via info@danscreatie.nl.

Dansdagen voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie zijn er weer leuke dansdagen. Deze zijn op dinsdag 27 februari in
Wateringen.
Voor de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar en is de dansdag van 09.00 uur tot 15.00 uur. Het
thema van deze dansdag is K3 Love Cruise.
Voor de leeftijd van 7 tot en met 9 jaar is de dansdag van 09.00 uur tot 15.00 uur. Het thema
van deze dansdag is Urban Disco.
Voor de leeftijd van 10 tot en met 14 jaar is de dansdag van 16.00 uur tot en met 21.00 uur.
Het thema van deze dansdag is gebaseerd op de film 100% Coco. De leerlingen gaan zelf
stylen en leren hoe je je dansend op de catwalk presenteert.
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.
De kosten zijn € 20,--.
Voorjaarsvakantie
Dans Creatie is voor de gewone lessen in de voorjaarsvakantie gesloten van maandag 26
februari tot en met zondag 4 maart.
Wij wensen iedereen een fijne voorjaarvakantie!

