Dans Creatie nieuwsbrief juni 2017
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit seizoen.

Dansmarathon
Op 3 en 4 juni hielden wij een 24 uurs dansmarathon. Tijdens deze 24 uur dansten veel leerlingen en
ouders en hiermee hebben we een bedrag van € 10.053,15 opgehaald voor wetenschappelijk
onderzoek naar de oorzaken en de bestrijding van de ziekte kanker. Hiermee wil ik iedereen die aan
onze marathon heeft meegewerkt van harte bedanken voor jullie bijdrage.

Voorstellingen
Presentaties Streetdance/Kidsdance/Urban zaterdag 17 juni.
Er is een mail gestuurd naar alle groepen. Alle informatie over deze presentaties staat op onze
website onder Shows>Presentatie Streetdance/Kidsdance/Urban.
De kaartverkoop is gestart. Er zijn per leerling 3 kaarten gereserveerd. De kaarten kosten € 10,-- per
persoon en kunnen tegen contante betaling worden opgehaald bij Dans Creatie in Wateringen.
Gereserveerde kaarten kunnen worden opgehaald tot zondag 11 juni, daarna gaan ze in de vrije
verkoop voor diegene die nog graag extra kaarten willen. Het is vrije zit, dus er zijn geen vaste
stoelnummers aan de kaarten verbonden. Op zaterdag 17 juni zijn de kaarten die dan nog over zijn
ook nog in het theater te koop.
DC Seasons’ Final. De voorstelling die je niet mag missen!
Op zondag 2 juli zijn er twee voorstellingen ‘DC Seasons’ Final’, gedanst door alle selectiegroepen
van Dans Creatie. Kaarten voor deze voorstelling zijn bij WestlandTheater De Naald (online en aan
de kassa). Kaarten voor de middagvoorstelling (14.15 uur) kosten € 15,-- per stuk en de kaarten voor
de avondvoorstelling (19.15 uur) kosten € 20,-- per stuk.
Een supergave eindshow die je niet mag missen! Sluit gezellig het seizoen met ons af en kom kijken!

Audities
Masterclass 2
De Masterclass 2 is een les voor vergevorderde leerlingen in de dansstijlen klassiek en modern.
Op maandag 12 juni zijn er audities voor volgend seizoen. Deze les is voor leerlingen van 11 tot en
met 17 jaar. Volgend seizoen krijgt de Masterclass 2 les op de maandag om 18.00 uur. Ook
leerlingen van buitenaf die genoeg scholing hebben gehad, kunnen auditie doen voor deze les.
Talentenklassen
Op zaterdag 26 augustus worden er audities gehouden voor nieuwe leerlingen die interesse hebben
in de Talentenklassen.
Aanmelden voor de audities kan via info@danscreatie.nl. Geef daarbij even duidelijk aan voor welke
auditie je wil aanmelden.

SamenLoop voor Hoop Westland
In het weekend van 24 en 25 juni wordt de SamenLoop voor Hoop gehouden in het Hofpark in
Wateringen. Op zondagochtend is er een speciale kinderochtend die geopend wordt door Dans
Creatie.
Alle leerlingen van 4 t/m 12 jaar leren in de klassieke les de komende weken in de les een dansje wat
ze mee kunnen op het veld bij voor het podium. Alle kinderen die het leuk vinden om mee te doen zijn
welkom. We zouden het leuk vinden als de kinderen zoveel mogelijk in wit en pastel kleding komen,
gewoon eigen schoenen aan (geen balletschoentjes). Iedereen moet om 9.00 uur aanwezig zijn.
De groepen die meedoen met een dans op het podium krijgen hierover nog bericht.
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Zomervakantie
Met ingang van zaterdag 1 juli is het zomervakantie bij Dans Creatie en zijn wij gesloten. Er worden
geen lessen meer gegeven volgens het rooster. Op vrijdag 1 september openen wij de deuren weer
en starten de lessen in het nieuwe seizoen.
Het nieuwe lesrooster voor seizoen 2017-2018 staat inmiddels op onze website onder
Informatie>Lesrooster. Er is wat geschoven met de lesuren, dus kijk even goed op het rooster.
Is het niet helemaal duidelijk, dan kun je ons uiteraard mailen. Ook is juf Elise is elke woensdag in juni
van 16.00 – 20.00 uur aanwezig in Wateringen om alle vragen te beantwoorden over het nieuwe
rooster of voor het doorgeven van wijzigingen. Kom gerust even langs voor een persoonlijk gesprek
of bel (0174) 22 60 69. Natuurlijk kan zij ook alle vragen voor de locaties Naaldwijk en Kwintsheul
beantwoorden.
Op maandag 3 juli en woensdag 5 juli is de balie van Dans Creatie in Wateringen ook open voor
vragen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Maar natuurlijk kunt u ook mailen naar info@danscreatie.nl.
Op maandag 28 augustus en woensdag 30 augustus zijn wij ook weer open voor vragen en
inschrijvingen. Kom gerust even langs bij de balie in Wateringen.
Vanaf vrijdag 7 juli is de administratie gesloten. Vanaf 14 augustus zullen wij de mails weer gaan
verwerken. Houd er rekening mee dat onze mailbox dan erg vol is en dat het even kan duren voordat
wij de berichten kunnen beantwoorden.

Dansdagen in de zomervakantie
Datum
ma 14 aug.
di 15 aug.
do 17 aug.
do 17 aug.

Disney dansdag
Musical dansdag
Urban Hip Hop dansdag
Urban Hip Hop dansdag

Tijden
09.00-15.00 uur
15.30-20.30 uur
09.00-15.00 uur
09.00-15.00 uur

Leeftijd
4-7 jaar
9-14 jaar
6-9 jaar
10-13 jaar

Kosten
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00

Locatie
Wateringen
Wateringen
Wateringen
Wateringen

Opgeven voor de dansdagen kan tot 3 juli via info@danscreatie.nl. De inschrijving is pas definitief na
contante betaling aan de balie van locatie Wateringen.

Dansopvang
Met ingang seizoen 2017-2018 starten wij op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag met
dansopvang na school om 14.45 uur.
Leerlingen van de Mariaschool kunnen gebruik maken van deze opvang en daarna direct hun les
gaan volgen.
De leerlingen uit groep 1, 2 en 3 worden opgehaald uit de klas, de oudere leerlingen kunnen zelf
binnendoor naar ons toelopen.
Wij zorgen voor wat te drinken en wat lekkers en helpen de kinderen met omkleden.
Er zijn diverse lessen in het lesrooster te vinden die aansluiten op de schooltijden.
U kunt de lessen vinden op ons lesrooster op www.danscreatie.nl onder Informatie>Lesrooster
Wateringen. U kunt ook contact opnemen om te overleggen welke les er bij uw kind past door een email te sturen naar info@danscreatie.nl o.v.v. dansopvang.
De kosten voor de dansopvang zijn € 15,- per maand (van september t/m juni) en kunnen alleen via
automatische incasso worden voldaan. Het is niet mogelijk om deze contributie per jaar te betalen.
Namens het hele team wens ik alle leerlingen nog veel dansplezier in de maand juni en alvast een
hele fijne zomervakantie.
Annemieke Wagenaar

Dans Creatie
Telefoon: (0174) 22 60 69
E-mail: info@danscreatie.nl
www.danscreatie.nl

