Mei Dansfestival 9 mei
Woensdag 9 mei organiseert Stichting Westland Danst, waar Dans Creatie bij aangesloten
is, een leuk evenement in sporthal de Pijl Bachlaan 1 in Naaldwijk.
Van 15.00 tot 16.00 uur is er een leuk optreden van de leerlingen die mee hebben gedaan
aan de dansdagen bij aangesloten dansscholen. Ook is er een gastoptreden van onze
docent Florence. Zij zal een aantal kinderen op de vloer uitnodigen om met haar mee te
doen. Dit superleuke evenement is gratis toegankelijk. Iedereen is welkom. Dus mocht je
morgen niets te doen hebben dan ben je van harte welkom.
In de avond is er een te gekke dansworkshop van niemand minder dan Timor Steffens. De
beste danser van Nederland. Van 18.00 tot 19.00 uur voor kinderen van 10-14 jaar en van
20.00 tot 21.00 uur vanaf 15 jaar en ouder. Zorg dat je je toegangsbewijs niet vergeet! Er zijn
nog kaarten te koop bij de deur (let op contant) voor € 12,50. Zorg voor niet al te warme
kleding, water en binnenschoenen! Ouders kunnen niet mee de zaal in, maar de kantine is
open en je kan vanaf boven meekijken. De kantine is ruim op tijd open. Dus als je vooraf wat
wilt eten of tussendoor, er zijn mogelijkheden.

Een bijzonder nieuw seizoen
Het gaat allemaal zo snel! We zijn alweer volop bezig met de voorbereidingen van het
nieuwe seizoen. Een bijzonder seizoen, want Dans Creatie bestaat in 2019 25 jaar! Dit gaan
we natuurlijk met iedereen vieren met fantastische voorstellingen, maar natuurlijk ook feest!
We hopen dan ook dat alle leerlingen dit met ons mee gaan vieren. Vanaf volgende week
komt het nieuwe rooster online (www.danscreatie.nl). Er zijn een paar kleine veranderingen.
De betreffende groepen krijgen hierover nog apart bericht. Heb je vragen of wil je graag hulp
of advies over een nieuw lesuur mail ons even voor een afspraak info@danscreatie.nl. We
helpen graag met het uit zoeken van een leuke nieuwe les.

Talentenklassen
Op zaterdag 19 mei van 17.00 tot 18.00 uur zijn er audities voor de talentenklassen in de
leeftijd 9 t/m 18 jaar. De audities gaan op leeftijd. Vanaf 16.00 tot 17.00 uur zijn wij aanwezig
om uitleg te geven wat de talentenklas precies is.
Talentenklas 1

9-11 jaar

5 uur en een kwartier les p/w

urban/hip hop/modern/klassiek/jazz

Talentenklas 2/3 12-16 jaar

5 uur en een kwartier les p/w

urban/hip hop/modern/klassiek/jazz

Talentenklas 4

4 en een half uur les p/w

urban/ hip hop /modern/jazz/High Heels

14-18 jaar

Voorstelling ‘Beautiful World’ 23 juni 2018 Stadstheater Zoetermeer
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 en 20.00 uur. Op onze website
www.danscreatie.nl, onder het kopje shows kunt
zien welke leerlingen meedansen in deze
voorstellingen. Er zijn nog kaarten beschikbaar
voor deze voorstellingen. Deze zijn online
verkrijgbaar bij het Stadstheater Zoetermeer
(www.stadstheater.nl). De kaarten kosten € 20,per stuk (incl. één drankje en de garderobe).
Rolstoelplekken kunnen alleen telefonisch
besteld worden.

De leerlingen die meedoen krijgen binnenkort alle informatie via de mail. Wel is het alvast
handig het volgende in de agenda te noteren. Extra repetitie voor het spitzenstuk waar we
met heel veel groepen aan mee doen op zondag 17 juni in Wateringen. Voor de leerlingen
die meedoen aan de middagvoorstelling van 13.00 tot 14.00 uur en voor de leerlingen die
meedoen aan de avondvoorstelling van 14.00 tot 15.00 uur (doe je aan beide voorstellingen
mee dan van 13.00 tot 15.00 uur). Omdat we met 70 leerlingen tegelijk het podium opgaan
willen we jullie vriendelijk verzoeken hierbij aanwezig te zijn anders gaat het mis! Op 23 juni
zelf start de generale voor de middagvoorstelling al heel vroeg vanaf 11.00 uur hou hier
rekening mee.

Voorstelling ‘Seasons’ Final’ 8 juli 2018 WestlandTheater De Naald
Met twee spectaculaire voorstellingen van Seasons’ Final sluit Dans Creatie haar seizoen af.
De voorstellingen zijn op zondag 8 juli 2018 om 12.00 uur en 15.30 uur in WestlandTheater
De Naald. De kaartverkoop start op 16 mei om 10.00 uur online en om 12.00 uur aan de
kassa van het theater. De kaarten kosten € 20,-- per stuk (incl. één drankje en garderobe).

De leerlingen van de talentenklassen en de volgende groepen doen mee aan
Seasons’ Final:
Dag
maandag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
woensdag
woensdag
woensdag
zondag
maandag
vrijdag
vrijdag

Tijd
18.00 uur
16.15 uur
17.30 uur
19.45 uur
17.00 uur
18.30 uur
18.00 uur
11.30 uur
18.45 uur
18.45 uur
20.45 uur

Zaal
zaal 3
zaal 1
zaal 1
zaal 1
zaal 1
zaal 1
zaal 3
zaal 1
Naaldwijk
Naaldwijk
Naaldwijk

Docent
Renee (MC2)
Jeroen
Jeroen
Louis
Delane
Delane
Daisy
Renee (MC1)
Laura T.
Delane
Delane

Let op zaterdag 7 juli moet iedereen van 14.00 tot 21.00 uur beschikbaar zijn voor de
generale!

Dans Creatie vakantierooster 11, 12 en 13 mei
Op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 mei zijn we gewoon open. Kijk even op het rooster
hieronder welke les bij je past.
Het maakt niet uit op welke locatie je de les wil inhalen.
Locatie Wateringen:
Vrijdag 11 mei Wateringen studio 1
10.00 - 10.45 uur
2 - 3 jaar
Peuterdans
10.45 - 11.30 uur
3 - 4 jaar
Peuterdans

Elise
Elise

15.30 - 16.30 uur
16.30 - 17.30 uur
17.30 - 18.30 uur
18.30 - 19.30 uur
19.30 - 19.45 uur
19.45 - 20.45 uur
20.45 - 21.45 uur

Elise
Elise
Elise
Laura T
Laura T
Laura T
Daisy

4 - 6 jaar
7 - 10 jaar
11 - 14 jaar
11 - 14 jaar
11 - 14 jaar
15 - 25 jaar
15 - 25 jaar

Klassiek
Klassiek
Urban/Street
Klassiek
Spitzen
Modern
Urban/Street

Vrijdag 11 mei Wateringen studio 2
15.30 - 16.30 uur
6 - 8 jaar
16.30 - 17.30 uur
10 - 14 jaar
17.30 - 18.15 uur
9 - 12 jaar
18.15 - 20.00 uur
11 - 16 jaar

Urban/Street
Modern
tap
tap

Laura T
Yvette
Daisy
Daisy

Vrijdag 11 mei Wateringen studio 3
15.30 - 16.30 uur
7 - 11 jaar
16.30 - 17.30 uur
9 - 12 jaar
17.30 - 18.30 uur
14 - 18 jaar
18.30 - 18.45 uur
14 - 18 jaar
18.45 - 19.45 uur
11 - 15 jaar

Boys class
Urban/Street
Klassiek
Spitzen
Urban/Street

Daisy
Daisy
Yvette
Yvette
Yvette

Zaterdag 12 mei Wateringen studio 1
09.00 - 10.00 uur 7 -11 jaar
Klassiek
10.00 - 11.00 uur
11-14 jaar
Urban/Street

Elise
Elise

Zaterdag 12 mei Wateringen studio 2
09.30 - 10.15 uur
3-4 jaar
Disneydans
10.15 - 11.15 uur
4-6 jaar
Klassiek
11.15 - 12.15 uur
10- 14 jaar
Klassiek

Esther
Esther
Esther

Zaterdag 12 mei Wateringen studio 3
09.15 - 10.15 uur 5 - 6 jaar
Klassiek
10.15 - 11.15 uur 4 - 5 jaar
Klassiek
11.15 - 12.15 uur 4 - 6 jaar
Kidsdance
12.15 - 13.15 uur 7- 10 jaar
Urban/Street

Daisy
Daisy
Daisy
Daisy

Zondag 13 mei Wateringen studio 1
10.30 - 11.30 uur
10-12 jaar
Urban/Hip hop

Jaimy

Zondag 13 mei Wateringen studio 2
09.30 - 10.15 uur
3-4 jaar
Disneydans
10.15 - 11.15 uur
4-6 jaar
Klassiek

Esther
Esther

Locatie Naaldwijk:
Vrijdag 11 mei Naaldwijk
17.00 - 18.00 uur
9 - 14 jaar
18.00 - 19.00 uur
13-20 jaar

Urban/Street
Urban/Street

Bas
Bas

Zaterdag 12 mei Naaldwijk
09.00 - 10.00 uur
4 - 6 jaar
10.00 - 11.00 uur
7 - 9 jaar
11.00 - 12.00 uur
7-10 jaar

Klassiek
Klassiek
Urban/Street

Désiree/Juliet
Désiree/Juliet
Simone

Pinksterweekend.
Op zondag 20 en maandag 21 mei zijn we gesloten voor de gewone lessen.
De lessen mogen worden ingehaald in de week na Pinksteren (overleg met je docent).
Omdat de zondag groepen in verhouding meer lessen missen, zijn deze verplaatst naar
2e pinksterdag op maandag ochtend.
Maandag 21 mei Wateringen studio 1
10.30 - 11.30 uur
10-12 jaar
Urban/Hip hop

Jaimy

Maandag 21 mei Wateringen studio 2
09.30 - 10.15 uur
3-4 jaar
Disneydans
10.15 - 11.15 uur
4-6 jaar
Klassiek

Esther
Esther

De talentenklassen en musicalgroepen gaan gewoon door via afgesproken tijden of rooster.

