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Februari 2016
Nieuwjaarsborrel
10 januari 2016 van 15.00-17.30 uur
zijn we het nieuwe jaar begonnen
met een zeer geslaagde
nieuwjaarsborrel. In ’t Hovenhuus
werden de gasten ontvangen met
een glaasje bubbels voor de
volwassenen en limonade voor de
kinderen. Verder was er voor de
volwassenen glühwein en warme
chocolademelk voor de kinderen en
waren er zoete en hartige hapjes. De gasten werden vermaakt met live
muziek, drie dans optredens, een quiz met “levende beelden” en was
er de mogelijkheid om je nieuwjaarswensen op een prikbord te
vermelden. Het was een zeer geslaagde middag. Een mooi begin om
het nieuwe jaar in te luiden.

Contributieverhoging
De KNGU heeft de contributie voor haar leden moeten verhogen.
Daarom moeten wij als vereniging de contributie met € 2,25 per
lidmaatschap, dus niet per activiteit komend half jaar verhogen.

Nieuwsbrief
Wijziging lestijden breakdance (vrijdag)
18:30-19:00 groep 1
19:00-19:30 groep 1 & 2 samen
19:30-20:00 groep 2
Vanaf 20:00 traint PRESSURE door tot 20:30
Overzicht optredens:
Optreden

Waar

Datum

Groepen

DOP Deventer Open
Podium*
Muziekgroep accordeon
vereniging
Dance Rythm Zutphen

Schouwburg

06-03-2016

Groep 2, 3, 5, 7, Break 1/2,
PUUR
POINT

de Hanzehal

16-04-2016

Dance2Demo

Deventer

22-05-2016

Eindvoorstelling**

‘t Hovenhuus

05-06-2016

19-03-2016

2x

Break 1&2, PRESSURE, PRIL,
POINT, PUUR
Groep 2, 3, 4, 5, 7, PRIL, POINT,
PUUR en Street
Alle groepen

*DOP Deventer OpenPodium
Zondag 6 mrt 2016
12:30
Deventer Schouwburg
De Eskape
17.00 uur kleine zaal
Prijzen
Gratis toegang
Deventer Open Podium
Hét amateurevenement van Deventer
√ 31e Editie
√ Hét evenement voor en door amateurkunstenaars
Deventer massaal naar schouwburg
Deventer Open Podium is voor vele amateurkunstspelers de
belangrijkste dag van het jaar. In dit jaarlijkse evenement
presenteren ruim 1000 Deventenaren zich aan een groot publiek met meer dan 3500
bezoekers.
Voor de zangers, dansers, muzikanten, acteurs en rockers is het Open Podium de springplank
naar een professionele carrière en het bijbehorende applaus. Niet alleen alle zalen van de
Deventer Schouwburg maar ook het podium van Kunstencentrum de Leeuwenkuil is gevuld
met lokaal talent.
De entree is gratis. U bent van harte welkom!
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**Eindvoorstelling
Wij zijn zeer verheugd dat ook dit jaar ons eindoptreden gehouden zal worden in ’t
Hovenhuus. Er zullen net als vorig jaar 2 voorstellingen zijn op 5 juni 2016. Nadere
informatie over kaartverkoop, tijden en inhoud van de voorstelling(en) volgen nog.
Oproep
Wij zijn opzoek naar een cameraman of -vrouw, die 5 juni de voorstellingen voor ons wil
filmen. Heb jij een videocamera en vind je het leuk om deze dag voor ons vast te leggen, of
ken je iemand die dit kan en voor ons wil doen, meld je dan aan bij één van de
dansdocenten.
Kamp
3e weekend van september gaan we weer op kamp.
16, 17, 18 september 2016
Woudegge
Roekelse Bosweg 5
6731 SH Otterlo
Eind van het dansseizoen worden de brieven voor opgave weer uitgedeeld en volgt verdere
informatie.
Marktplaats
In de nieuwsbrief is er ruimte om dans gerelateerde spullen aan te bieden via “de Eskape
marktplaats”.
Heb je dansspullen te koop of ben je op zoek naar dansspullen? Stuur dan een e-mail naar:
laura.harte@kpnmail.nl
Vermeldt duidelijk wat je zoekt of te koop aanbiedt en je contactgegevens. De eerst
volgende nieuwsbrief wordt je aanbod of vraag geplaatst.

Eskape MARKTPLAATS
Voorbeeld:
TE KOOP
Danssneakers maat 9/41
Prijs € 20,voorbeeld@gmail.nl
TE KOOP
Broek maat 36/S
Prijs € 10,voorbeeld@hotmail.nl
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GEZOCHT
Zwarte stoffen schoentjes maat 34
voorbeeld@gmail.nl

