Nieuwsbrief juni 2019: De laatste nieuwtjes!!!
We hebben de eindvoorstelling nog maar net achter de rug en zijn nu al weer bezig met het nieuwe
dansseizoen. In deze brief vind je de laatste nieuwtjes voor de komende tijd.
Dansrooster seizoen 2019-2020:
Voor het seizoen 2019-2020 hebben we een (voorlopig) nieuw dansrooster! Het dansrooster is
zoveel mogelijk hetzelfde gebleven als dit seizoen, maar er komen wel een aantal lessen bij en er
veranderen een paar lessen van dag of tijd.
Let op ! Als je van les wil wisselen, of doorschuiven naar een andere dag of groep, of een
les erbij wil doen, dan kun je dat aangeven op het bijgesloten wijzigingsformulier. Lever
het formulier nog voor de zomervakantie in, dan maak je de grootste kans om ingedeeld
te worden in jouw favoriete les.
Mochten we geen formulier ontvangen dan gaan wij er vanuit dat er na de zomer dezelfde
dansles(sen) gevolgd gaan worden en zien we je dochter of zoon heel graag weer terug in het
nieuwe dansseizoen.
Het dansrooster 2019/2020 kun je bekijken op www.dansstudioyvette.nl op de homepagina in de
roze balk of op ons info bord!
Tarieven 2019-2020:
1 les van 30 minuten
1 les van 45 minuten
1 les van 60 minuten

19,- euro per maand
22,- euro per maand
25,- euro per maand

Proefles week:
Van maandag 01 t/m zaterdag 06 juli is het Proefles Week. Onze leerlingen kunnen deze week een
proefles volgen in een les naar keuze, die ze nog nooit eerder gevolgd hebben.
Workshop week:
Van maandag 08 t/m donderdag 11 juli zijn er geen reguliere lessen, maar is het Workshop Week
voor de leerlingen van Dansstudio Yvette. Alle kinderen mogen deze week onbeperkt workshops
komen volgen. Je hoeft je hiervoor niet op te geven. We gaan er een gezellige laatste week van
maken! Het workshop-rooster komt binnenkort op de website te staan.
Zomervakantie:
Van 12 juli t/m 25 augustus is Dansstudio Yvette gesloten i.v.m. de zomervakantie. We wensen
iedereen alvast een heerlijke vakantie! Vanaf maandag 26 augustus start het seizoen 2019/2020
met het nieuwe dansrooster.
Auditie selectie en demoteams:
We zijn voor het nieuwe seizoen weer op zoek naar jong talent voor de selectie groepen en
demoteams.
In de selectie volg je een combinatie les van klassiek ballet en jazz en doe je mee aan leuke
optredens. In het demoteam werk je elke week hard aan wedstrijd choreografieën en doe je mee
aan wedstrijden door heel Nederland. Heb jij talent en lijkt het je leuk om regelmatig aan optredens,
of wedstrijden mee te werken? En heb je discipline genoeg om hard te willen werken aan techniek,
presentatie, kracht en lenigheid?! Geef je dan op door een mail te sturen en kom auditie doen op
zondag 30 juni 2019. Voor meer informatie over de audities: kijk op www.dansstudioyvette.nl
We gaan er de komende weken nog even flink tegenaan en we hopen het seizoen met veel leuke
danslessen swingend af te sluiten.
Zijn er vragen, kom dan even langs op kantoor of stuur een mail naar info@dansstudioyvette.nl.
Met vriendelijke groet,
Yvette van de Stolpe

