Nieuwsbrief
Januari 2014

Hallo allemaal!
De kerstvakantie is alweer voorbij, de feestdagen zijn gevierd, op naar een nieuw jaar
vol dans! In deze nieuwsbrief vinden jullie weer een hoop ‘swingende’ informatie.
Optredens seizoen 2013/2014
Het eerste optreden is alweer geweest. Puur en groep 6 deden mee aan de Deventer
Dans Dagen waar zij hun dansen hebben vertoond en een groot applaus in ontvangst
mochten nemen.
Aankomende zaterdag 18 januari doet ‘de Eskape’ mee aan de Voorster Dans Dagen
met de groepen 3,4,5 en 6. We zijn ingedeeld in het avondprogramma van 19.00 –
20.30 uur. Iedereen is van harte welkom! Het vindt plaats in Sporthal de Zuiderlaan
in Twello, kaarten zijn enkel te verkrijgen aan de deur € 5,- voor volwassenen en
€ 2,50 voor kinderen.
Daarnaast is de verdeling van de groepen voor de overige voorstellingen gewijzigd ten
opzichte van de vorige nieuwsbrief en is de datum voor de Dance2Demo in Markelo
inmiddels bekend. Verdere informatie ontvangen jullie te zijner tijd via je docent.
Optreden
Deventer-DansDagen
Voorster-DansDagen
Deventer Open
Podium
Dance2Demo
Dance Rythm
Dance2Demo

Waar
Deventer
Schouwburg
Sporthal
Zuiderlaan, Twello
Deventer
Schouwburg
Markelo
Zutphen
Deventer

Datum
24 november

Groepen
Groep 6, Puur

18 Januari
19.00-20.30
2 maart

Groep 3,4,5 en 6
Groep 2,3,4 en 5

9 maart
29 maart
10 of 11 mei

Puur, Point, Pril, Street 2, gr 3 en 6
Puur, Point, Pril, Street 2, gr 4 en 5
Groep 2,3,4,5,6 Streetdance 1,2,
Breakdance 1 en
Puur, Point, Pril, Pressure
Eigen uitvoering* Onbekend
Juni
Alle groepen
*Onze eigen jaarlijkse uitvoering wordt nog gepland. Verdere informatie volgt zo snel
mogelijk.
Oproep vrijwilliger voor de PR
Binnen de werkgroep jazz zijn wij op zoek naar iemand die het leuk vindt om de PR op
zich te nemen. Hierbij kan er gedacht worden aan het ontwerpen van posters/flyers
voor de activiteiten die we organiseren, maar ook de persberichten naar de lokale
bladen zoals bijvoorbeeld de Stedendriehoek. We hebben met de werkgroep 4 x per
jaar een gezellige vergadering waar alles besproken wordt. Lijkt het je leuk om je bij
ons aan te sluiten of wil je enkel wat meer informatie, neem dan contact op met
Esther van Zweden via vanzweden@home.nl of 613247.

Streetdance
Sinds de groepen opnieuw verdeeld zijn, wordt er al weer hard gewerkt aan de nieuwe
dansen. Daarnaast zijn er nog altijd kinderen welkom die het leuk vinden om uurtje
EXTRA te dansen. Kom een keertje kijken, iedereen is welkom!
De lessen zijn op donderdag op de volgende tijden:
Groep 8 t/m 12 jaar
18:30 t/m 19:30 uur ( Jara )
Groep 12+
19:30 t/m 20:30 uur ( Valery )
KNGU opleidingen
In november zijn Jara en Chantal allebei geslaagd voor hun diploma: Jazzdansleidster
niveau 3. Zij hebben na hun een 1-jarig durende opleiding een examenles moeten
geven en werden hierbij beoordeeld door 2 examinatoren vanuit de KNGU. Na hun
examenles mochten ze beiden direct het diploma in ontvangst nemen. Gefeliciteerd
dames!
Dansworkshops
Op zondag 13 april wordt er een dag vol workshops georganiseerd voor de groepen 2
tot en met 6. De workshops zullen worden gegeven door externe docenten, zodat je
op een andere manier en in een andere stijl leert dansen. Noteer deze datum alvast in
je agenda, meer informatie volgt zo snel mogelijk!
Point
De selectiegroep Point gaat op 15 maart in Hellendoorn voor het eerst meedoen aan
wedstrijden. Zij zullen hun dans opvoeren voor een jury en zullen op verschillende
technische elementen beoordeeld worden. Zij dansen bij de wedstrijden op C-niveau
in de categorie 13 t/m 16 jaar. Wij willen ze hierbij alvast heel veel succes toewensen!
Volwassen dansgroep
Op dinsdagavond is er een uur les voor de volwassenen. Heb jij een papa, mama,
opa, oma of iemand anders die thuis niet stil kan zitten en houden ze van muziek?
Geef ze dan een keertje op om op dinsdagavond van 20.00 – 21.00 uur te dansen.
Lekker een uur bewegen op muziek in een gezellige groep; kom eens kijken!
Dansgroep ‘de Eskape’ op internet
Word nu vrienden met ‘ Dansgroep de Eskape’ op
Facebook’ en deel dit met al je vrienden! Misschien
zijn er wel kinderen, dames of heren in je omgeving
die het ook leuk vinden om te komen dansen.
www.facebook.nl/dansgroepdeeskape
Dansweetje
In elke nieuwsbrief vinden jullie dit seizoen een dansweetje of een dansvraag. Aan het
einde van het seizoen zal er een quiz komen met vragen over alle weetjes en
gebeurtenissen van dit seizoen. Wie de meeste vragen goed heeft, wint een leuke
prijs. De winnaar zal tijdens onze eind voorstelling bekend gemaakt worden!
Vraag
Dansgroep ‘de Eskape’ is al jarenlang een feit op de Worp. Een hele tijd geleden werd
dit opgericht door 3 meiden die hun namen gebruikten om de dansvereniging de
naam ‘de Eskape’ te geven.
Hoe heten deze 3 meiden?

