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Kamp
Het is alweer meer dan een maand geleden dat we als
piraten naar de Woudegge vertrokken. We hebben heel veel
enthousiaste reacties ontvangen en kijken als organisatie
tevreden terug op een zeer geslaagd weekend. Indien er nog
vragen, opmerkingen, suggesties of ideeën zijn, naar
aanleiding van afgelopen kamp, dan horen wij dat graag via
de docenten.
Foto’s
Foto’s van kamp, maar ook van dansdagen, jubileum enz., zijn te downloaden via onze
Flickr pagina.
https://goo.gl/KJsrrW
De Eskape vaart mee met het Rode Kruis!
Op zondag 25 oktober hadden de meiden van Point de eer om mee te varen op
de J. Henry Dunant, het vakantieschip van het Rode Kruis. Vanuit deze organisatie werd een
dagje uit georganiseerd voor jongeren en jongvolwassenen uit Deventer en omstreken, met
een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. En dit dagje uit stond volledig in het teken
van dans!
Tijdens de zes uur durende tocht hebben de meiden van Point drie keer een demonstratie
gegeven van de dansen 'Grease' en 'De Bestemming'. Tijdens de laatste demonstratie deden
er een aantal gasten mee met de dans. Tussen deze demonstraties door konden de gasten
zelf ook lekker dansen tijdens een workshop van Loes. Zij hebben zelfs een stukje uit 'Grease'
aangeleerd. Aan het einde van de dag was iedereen weer op de dansvloer te vinden, tijdens
de disco kon iedereen helemaal los gaan!
Aan het begin van de avond stonden we weer met de voeten op het vaste land. Het was een
vermoeiende, maar vooral gezellige en swingende dag!
Combi-uur
Helaas komt het combinatie-uur op de donderdagavond te vervallen. We hebben te weinig
aanmeldingen ontvangen. Mocht je toch iets van “afwisseling” in dansstijlen missen en heb
je een leuk idee? Dan horen wij dat graag.
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Komende optredens
Hieronder het overzicht:
Optreden
Waar

Datum

Tijd

Groepen

22-11-2015
23-01-2016
06-03-2016

13.30
Ochtend

Point
Groep 4, Break 1&2, Street
Groep 2, 3, 5, 7, Point &
Pressure
Point

Deventer DansDagen*
Voorster Dansdag
DOP Deventer Open
Podium
Muziekgroep accordeon
vereniging
Dance Rythm Zutphen

Schouwburg
SV Twello
Schouwburg

de Hanzehal

16-04-2016

Dance2Demo

Deventer

21 of 22-05-2016

Eindvoorstelling

Nader te bepalen

05-06-2016

19-03-2016

2x

Point, Pressure, Break 1&2,
Pril, Puur
Groep 2, 3, 4, 5, 7, Pril, Point,
Street en Puur
Alle groepen

*Deventer DansDagen
Onze selectiegroep Point danst mee op zondag 22 november 2015 tijdens de
Deventer DansDagen.
Vrijwel alle dansstijlen komen aan bod waaronder hiphop, streetdance, flamenco, buikdans,
jazz en modern. Sommige van deze dansgroepen staan regelmatig op een podium, maar voor
een aantal van hen is dansen in de grote zaal geheel nieuw. Een unieke kans om
podiumervaring op te doen. Kom kijken en maak deze voorstelling onvergetelijk voor al deze
enthousiaste dansers en danseressen.
✦ locatie: Deventer Schouwburg
✦ entree: €6,-

In de week van de Deventer DansDagen (13 t/m 22 november) zullen de recreatielessen
open lessen zijn!
www.deventerdansdagen.nl/programma
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Ben je gek op dansen?
En heb je zin om onder leiding van professionele dansers bekend van o.a.
So You Think You Can Dance een dans te leren.
Dán is HEADSPIN écht iets voor jou!
HEADSPIN is hét landelijke dansevent in november met knallende workshops.
Topchoreograaf Roy Julen nodigt iedereen uit voor één van de Headspin dansworkshops. Je
volgt drie toffe workshops van 1,5 uur onder professionele begeleiding van bekende dansers
en choreografen bekend van o.a. So You Think You Can Dance en Every Body Dance Now.
Dansdagen in district Oost, heb jij je al aangemeld?
Kosten: € 30,- p.p. inclusief T-shirt
14 november Kampen met Anthony en Vivian
15 november Apeldoorn met Danny en Sigourney
headspinevent.nl
Wij stellen ons voor:
Dit seizoen worden we weer ondersteund door twee assistentes tijdens de danslessen. Zij
stellen zich voor.
Hai, ik ben Liv en ik ben 14 jaar. Ik dans bij de Eskape in groep 5 en in
Point. In totaal dans ik nu bijna 10 jaar, waarvan 5 jaar bij de
selectiegroep Point. Vorig jaar heb ik een paar keer ingevallen bij het
assisteren van groep 1 en 2, de jongste recreatiegroepen. Af en toe
samen met Lola, maar soms ook alleen. Nu assisteer ik iedere week als
vaste assistent van Loes bij groep 1. Voor dit assisteren volg ik ook een
opleiding van enkele zaterdagen, waarbij we trainen op het lesgeven en
het omgaan met de groep. Ik heb hier erg veel plezier in en hoop ook
nog de jaren hierna te kunnen helpen met lesgeven!!
Groetjes, Liv Oudshoorn
Hoi! Ik ben Lola en ik ben 14 jaar. Ik dans nu al 9 jaar bij de
Eskape. Nu dans ik drie keer per week: in groep 5, Point
en bij de techniekles. Afgelopen seizoen had ik een paar
keer geholpen, samen met Liv bij de lessen van groep 1 en
2, maar sinds dit seizoen ben ik de vaste assistent bij
groep 2 en help Loes bij de les. Ik vind het assisteren heel
leuk en het is een hele leuke groep! Om te assisteren doe
ik samen met Liv een opleiding bij de KNGU: JAL 2. We
leren bij deze opleidingen hoe je moet lesgeven en assisteren. Het is erg leuk en leerzaam!
Groetjes Lola Godeke
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Breakdance
Onze Breakdancegroep kan wel wat leden en een steuntje in de rug gebruiken. Wij doen er
alles aan om meer leden te werven. Zo zullen er deze week twee workshops gegeven
worden tijdens de gymles op de Hovenschool. Tevens hebben we geflyerd in Deventer en
Twello. Ook hebben we gevraagd of we een workshop mogen geven bij een basisschool in
Terwolde.
Ken jij nog mensen die wel met ons willen Breaken? Of wil je zelf naast Jazz of Streetdance
een andere stijl leren kennen? Kom dan op vrijdag 3x vrijblijvend
meetrainen/dansen/Breaken en neem zo veel mogelijk vrienden mee.

Swingende groet,
Dansgroep de Eskape
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