Nieuwsbrief februari ‘19:
Hoi allemaal!
Met deze nieuwsbrief willen we jullie graag op de hoogte brengen van de laatste nieuwtjes. Met allereerst al wat
belangrijke informatie over de eindvoorstelling.
Eindvoorstelling: The 4-Season: Fall, Winter, Spring & Summer
Dit jaar geeft Dansstudio Yvette op 15 & 16 juni 2019 weer drie spetterende voorstellingen in de grote zaal van
de Schouwburg Almere! Al onze leerlingen zullen hier aan meedoen! In de meeste lessen zijn we al begonnen
met het oefenen van alle dansjes. Probeer dan ook geen les te missen :-))
Dansstudio Yvette geeft in totaal drie voorstellingen: één voorstelling op zaterdag 15 juni en twee
voorstellingen op zondag 16 juni;
zaterdag 15 juni ‘19
zondag 16 juni ’19
zondag 16 juni ’19

16.00 – 18.15 uur:
11.15 – 13.30 uur:
16.00 – 18.15 uur:

Voorstelling 1 (V1)
Voorstelling 2 (V2)
Voorstelling 3 (V3)

We hebben alle leerlingen verdeeld over deze drie voorstellingen. Op het dansrooster op onze website kun je
precies zien in welke voorstelling(en) je zoon of dochter is ingedeeld. Achter elke les staat in welke voorstelling
deze groep zit.
Staat er bijvoorbeeld achter jouw les op het dansrooster V2 dan betekend dat je groep alleen mee danst in de
2e voorstelling. Staat er bijvoorbeeld V1 + V3 dan betekend het dat je mee danst in de 1e en 3e voorstelling.
Mocht je twijfelen stuur dan even een mail, of kom langs op kantoor.
!! Let op: We gaan er vanuit dat al onze leerlingen meedoen met de voorstelling! Als je nu al weet
dat je zoon of dochter niet mee kan doen met de voorstelling, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk
weten. Dan kunnen we daar met de dansjes en kostuums rekening mee houden.
Kaarten voor de voorstelling:
Kaarten voor de voorstelling kunnen vanaf maandag 08 april besteld worden en zijn 16,- euro per stuk. We zijn
bezig met een nieuw ticket systeem, dus in welke hoedanigheid wordt zeer binnenkort bekend gemaakt.
De doorloop voor de voorstelling:
Op zaterdag 08 juni is er van 10.00 tot 15.00 uur de doorloop van de voorstelling in de sporthal. We gaan dan
de voorstelling oefenen met alle leerlingen. Hier moeten alle kinderen bij aanwezig zijn!
Kalender 2018:
Voorjaarsvakantie:
18
Meivakantie:
21
Workshoprooster meivakantie: 29
Doorloop voorstelling:
08
Eindvoorstelling:
15
Zomervakantie:
13

feb. t/m 24 feb.
apr. t/m 05 mei
apr. t/m 01 mei
juni
& 16 juni
juli t/m 25 aug.

(geen dansles)
(geen dansles) Let op: goede vrijdag is er wel dansles!
(al onze leerlingen mogen onbeperkt workshops volgen)
(geen dansles)

Daarnaast is Dansstudio Yvette gesloten op: 2e paasdag en 2e pinksterdag.
Zet alle belangrijke momenten in je agenda, zodat je het niet kan vergeten. Je kunt alles ook terug vinden op
onze website www.dansstudioyvette.nl
Volg ons op Instagram en op Facebook! Dan blijf je wekelijks op de hoogte van al het nieuws rondom de
dansschool.
Groetjes,
Yvette van de Stolpe
Dansstudio Yvette
info@dansstudioyvette.nl

