Intocht Sinterklaas Wateringen 17 november
Het is bijna zover! Sinterklaas komt weer naar ons land! Natuurlijk slaat hij ook dit jaar Wateringen
niet over. Op zaterdag 17 november rond 13.45 uur komt Sinterklaas aan in Wateringen.
Juf Elise wil graag samen met zoveel mogelijk leerlingen aan Sinterklaas laten zien hoe goed jullie
kunnen dansen. Komen jullie meedansen?
Wij verzamelen om 13.15 uur voor het Oude Gemeentehuis van Wateringen. Daar danst juf Elise
op een klein podium, zodat de leerlingen de juf goed kunnen zien. De leerlingen dansen mee op
straat. (het podium is te klein) Rond 13.45 uur laten de leerlingen aan Sinterklaas zien hoe goed
ze kunnen dansen.
5 december Dans Creatie gesloten: maar wel zijn er danspieten!
Sinterklaas wil zijn verjaardag graag vieren met alle ouders en kinderen.
Hij wil niet dat de danslessen op woensdag 5 december bij Dans Creatie dat verhinderen.
Dus op de verjaardag van Sinterklaas is Dans Creatie voor de normale lessen dicht. .
Want lege danszalen net als vorig jaar, vinden wij bij DC geen leuk gezicht.
Een les inhalen mag altijd, maar wel bij de juiste leeftijd en zelfde dansstijl
Vraag het even aan je docent, die weet het wel.
Alle leerlingen die met onze danspieten willen dansen,
Let goed op: er zijn 4 kansen.
Van 10.00 tot 10.45 uur voor leerlingen van 2 en 3 jaar
Van 10.45 tot 11.30 uur staan de danspieten voor alle 3 en 4 jarigen klaar.
Van 13.00 tot 14.00 voor alle leerlingen leeftijd kleuterschool
Van 14.00 tot 15.00 uur maken we met leerlingen van 6 jaar en veel ouder heel veel lol.
Met droog en redelijk weer is het in de middag buiten op het plein
Want met veel kinderen is veel ruimte fijn.
Iedereen is welkom ook als je bij DC Kwintsheul of Naaldwijk bent ingeschreven.
We beloven dat je met onze danspieten heel veel pret gaat beleven.
Dansdagen in de kerstvakantie
De laatste dag voor kerst is er altijd van alles te doen. Druk, druk, druk. De laatste kerstinkopen,
huisje gezellig maken voor kerst, de voorbereidingen voor het kerstdiner en ga zo maar door. Wil
je jouw handen lekker vrij hebben op deze dag, geef je kind dan op voor één van de dansdagen
op 24 december. Om het nieuwe jaar al dansend in te luiden hebben we ook dansdagen op 3
januari. Geef je snel op voor de leuke, gezellige dansdagen via info@danscreatie.nl. Vol = vol

Datum
24 december
3 januari

Thema
Christmas Time
Christmas Time
Kinderen voor kinderen
Kinderen voor kinderen
Bring on The New Year

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
4-6 jaar
7-12 jaar
4-5 jaar
6-9 jaar
10-12 jaar

Locatie
DC Wateringen
DC Wateringen
DC Wateringen
DC Wateringen
DC Wateringen

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

Nieuwjaarsconcert Knallend Westland 6 januari om 13.00 uur en 16.15 uur
Een spetterende muzikale en culturele opening van het nieuwe jaar; dat is het Nieuwjaarsconcert
Knallend Westland. Ga mee op een theatrale reis langs vele muziekstijlen, onder begeleiding van
de professionele bigband Blazers Collectief West. Zij blazen je swingend 2019 in. Ook Dans
Creatie levert haar culturele bijdragen aan dit concert. De groepen die meedoen zijn al op de
hoogte. Kaarten zijn online verkrijgbaar via WestlandTheater De Naald en kosten € 16,-- per stuk.
Voorstellingen 2018-2019
De groepsindelingen van de voorstellingen staan op onze website onder het kopje
‘Voorstellingen’. Bij de voorstelling van juni staat alleen welke groepen er meedoen. De indeling
per voorstelling volgt later, net zoals de informatie over de kaartverkoop.
Data
10 maart 2019
10 maart 2019
14 april 2019
25 t/m 26 mei 2019
21 t/m 23 juni 2019

Voorstelling
Begin de dag met een dansje
Netflix (avondvoorstelling)
Viering 25-jarig jubileum
Droomwereld
Dreams

Theater
WestlandTheater De Naald
WestlandTheater De Naald
WestlandTheater De Naald
WestlandTheater De Naald
Rijswijkse Schouwburg

