Nieuwsbrief
Juni 2014
Het einde van het seizoen is nu echt in zicht met de afsluiting op 22 juni 2014. Als bijlage
daarom een extra nieuwsbrief met wat praktische informatie.
Na 22 juni kunnen we niet meer in de danszaal. Per groep geeft de docent aan wat we de
laatste les gaan doen.
Overzicht optredens:
Optreden
Waar
Eigen uitvoering
Bathmen
Wervelend Worp
Weekend

Park ‘de Worp’

Datum
22 juni

Groepen
Alle groepen

13 september

Selectiegroepen

Andere ingang
In verband met de geplande verbouwingen van ‘t Hovenhuus zal vanaf 16 juni de reguliere
(hoofd)ingang niet meer toegankelijk zijn.
Voor de ingang, aan de rechterzijde (om het pand heen lopen) bevindt zich nog een deur en deze
dient dan gebruikt te worden.
Kamp
Denkt iedereen eraan dat je je vóór 27 juni op moet geven voor kamp, in het weekend van week 38;
19, 20 en 21 september in Lemele?!
Facebook
Dansgroep “De eskape” heeft nu ook een Facebook’pagina’!
Neem eens een kijkje op www.facebook.com/dansgroepdeeskape1 en “Like” onze pagina. Er wordt
nog hard aan gewerkt, maar het is de bedoeling dat hier informatie; lestijden,
voorstellingen/optredens, foto’s en filmpjes op komen te staan.
Nieuw seizoen:
Modern
We willen in het nieuwe seizoen een halfjaar gaan proefdraaien met lessen modern. Ben je 15 jaar of
ouder en ben je geïnteresseerd in danslessen modern? Kom dan volgend seizoen lekker meedansen.
Meer informatie en je opgeven kan bij Jara van Vuure: jaravanvuure@gmail.com
Lestijden
Hieronder tref je een overzicht van de groepen, docenten en lestijden.
LET OP, de indeling van de groepen wordt nog bekend gemaakt! Het wil dus niet zeggen dat je
volgend seizoen in dezelfde groep danst als afgelopen jaar. Meer informatie volgt.

Nieuwsbrief
Maandag:
Groep
5
Pril
6
Puur

Tijd
16.45 - 17.45
17.45 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.45

Dinsdag:
Groep
1
2
4
7
8 (volwassenen)

Tijd
16.30 - 17.15
17.15 - 18.15
18.15 - 19.15
19.15 - 20.15
20.15 - 21.15

Donderdag:
Groep
Steetdance/Hiphop 1
3
Steetdance/Hiphop 2
Modern 15 +
Vrijdag:
Groep
Point
Break 1
Break 2
Pressure

Docent
Brenda
Jara
Chantal
?

Docent
Loes
Loes
Chantal
Esther
Esther

Tijd
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30

Docent
Valery
Jara
Valery
Jara

Tijd
Docent
17.00 - 18.30
Loes
18.30 - 19.30 Roy & Jeroen
19.30 - 20.30 Roy & Jeroen
20.30 - 21.30 Roy & Jeroen

Voor vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief of 22 juni kan je terecht bij je docent.

Namens Dansgroep “De eskape” wensen wij
iedereen alvast een hele fijne vakantie!

