25 jaar jubileum
Dans Creatie viert haar 25ste seizoen. Een mijlpaal om trots op
te zijn! Dit gaan we natuurlijk vieren. Het hele jaar door zijn er,
nog meer dan jullie van ons gewend zijn, leuke en feestelijke
activiteiten.
Wateringen presenteert 22 september
Zaterdag 22 september is er op het Vliethof in Wateringen het jaarlijkse evenement
‘Wateringen presenteert’. Overdag van 12.00-16.15 uur zijn er leuke modeshows en
presentaties van de winkeliers uit Wateringen. Kom gezellig kijken! Een aantal
docenten van Dans Creatie lopen mee in de modeshows. Tussen de modeshows
door verzorgen leerlingen van Dans Creatie verschillende dans-acts.
Openluchtvoorstelling Dans Creatie
De aftrap van ons 25ste seizoen is ’s-avonds van 17.30 uur tot 19.30 uur. Een
spectaculaire openluchtvoorstelling, gedanst door leerlingen van Dans Creatie. Wij
nodigen iedereen uit om te komen kijken en samen met ons de feestelijke start van
het 25ste seizoen Dans Creatie te vieren. Op deze zaterdag is Dans Creatie
Wateringen vanaf 13.30 uur gesloten.
Audities 24 september 2018
Selectiegroep maandag 18.30 uur Naaldwijk (10-14 jaar) van Laura Taal
Hou jij van optreden en vind je het leuk om nog meer te dansen? Doe dan auditie om
in de selectiegroep van Naaldwijk te komen. De auditie is op 24 september 2018 om
18.30 uur in Naaldwijk. Geef je nu op via info@danscreatie.nl.
Dansdagen Herfstvakantie
In de herfstvakantie zijn er weer verschillende dansdagen met leuke thema’s.
Aanmelden voor de dansdagen kan via info@danscreatie.nl.

Datum
22 oktober
23 oktober

Thema
Vaiana
Dance, dance, dance
Dansdag + bioscoop
Halloween

Tijd
09.00-15.00 uur
09.00-15.00 uur
09.00-15.00 uur
17.00-21.00 uur

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

Locatie
DC Wateringen
DC Wateringen
DC Naaldwijk
DC Wateringen

Kosten
€ 20,-€ 20,-€ 25,-€ 20,--

Halloween optocht woensdagavond 31 oktober
Op woensdagavond 31 oktober gaan we weer lekker griezelen. Vanaf 18.30 uur tot
19.30 uur is er een echte Halloween speurtocht. De speurtocht is voor leerlingen
vanaf zes jaar. Houd deze datum vrij!
Danskamp 23, 24 en 25 augustus 2019
In het één na laatste weekend van de zomervakantie hebben wij weer een danskamp
gepland. Het danskamp is voor leerlingen in de leeftijd van 8 tot en met 18 jaar. De
kosten van het kamp zijn € 120,--. Er kunnen maximaal 130 leerlingen mee. Wil je
mee en zeker zijn van een plekje, meld je dan aan via info@danscreatie.nl. Wij
hebben er nu al zin in! Dit keer niet bij Boerderij Dichterbij, maar naar De
Mussenberg in Brabant. De Mussenberg is een groepsaccommodatie aan de rand
van een prachtig natuurgebied (Loonse en Drunense Duinen) in het Brabantse Loon
op Zand.
Voorstellingen 2018-2019
Data
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
Viering 25-jarig jubileum
Droomwereld
Dreams

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

De groepsindelingen, wie aan welke voorstellingen meedoen, maken we later
bekend.
Huishoudelijke mededeling
Lockersleutels
Bij onze locatie in Wateringen kun je alleen nog een lockersleutel vragen aan de
medewerker achter de bar. Tegen inlevering van jouw eigen fiets- of huissleutel, krijg
je van ons dan de lockersleutel. Aan het eind van ieder seizoen waren er altijd veel
lockersleutels kwijt. Hopelijk zijn we op deze manier geen sleutels kwijt aan het eind
van het seizoen.
Traktaties
Wij vinden het leuk en gezellig als leerlingen ervoor kiezen om voor hun verjaardag
traktaties uit te delen in onze lessen. Leerlingen doen natuurlijk niets liever dan hun
traktaties gelijk opeten. Sommige ouders vinden dit prima, anderen niet. Wij willen
daarom vragen om alleen verpakte traktaties uit te delen. Ouders kunnen dan zelf
afspraken maken met hun kind, wanneer de traktatie mag worden opgegeten.

Danssneakers
Nu wij het nieuwe seizoen zijn gestart, willen wij iedereen er nog even aan
herinneren dat het niet is toegestaan om met buitenschoenen de studio’s te
betreden.
Vakanties Dans Creatie Wateringen, Naaldwijk en Kwintsheul 2018-2019
Herfstvakantie
22 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie
24 december t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 25 februari 2019 t/m 3 maart 2019
Meivakantie
19 april 2019 t/m 2 mei 2019
Hemelvaart
30 mei 2019
Pinksteren
9 en 10 juni 2019
Zomervakantie
1 juli 2019 t/m 31 augustus 2019
In de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie zijn er dansdagen. Houd onze
nieuwsbrieven in de gaten voor de data.

