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Het seizoen is alweer twee maanden van start. De zomer is helaas
voorbij. SteenworpFestival en kamp zijn alweer achter de rug en de
eerste optredens staan op de agenda.
Kamp “Holland”
16 t/m 18 september 2016 zijn we
weer op kamp geweest, met als dit
jaar het thema Holland.
Iedereen kwam gezellig in
Hollandse kledingdracht en het
weekend bestond uit Hollandse
spelletjes (koekhappen, zaklopen)
en zelfs een Hollandse spooktocht
en Hollands eten (kip, patat en appelmoes, beschuit en hagelslag).
Weer een geslaagd kamp!
Streetdance/HipHop en techniek-uur
Het techniek-uur komt te vervallen.
De Streetdance groep begint groot te
worden en er is vraag vanuit de leeftijdsgroep
15+ of ze mee kunnen dansen met
Streetdance/HipHop groep. Daarom is er
besloten om een pilot te starten met een
HipHop groep voor (gevorderde) 15+-ers.
Deze groep zal gaan dansen vanaf 1 november
op donderdag avond van 19:30-20:30 uur.
Voor aanmelding en meer informatie graag
contact opnemen per e-mail met Valery:
v.dodirusmianto@hotmail.com
Er komt een wachtlijst voor Streetdance (1) in
verband met het grote aantal leden.
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Een nieuw gezicht
Helaas heeft Anouk Rakers aan het begin van het seizoen besloten, na twee jaar enthousiast
de meiden van PUUR te trainen, om te stoppen.
Wij hebben een nieuwe docent gevonden voor de meiden van PUUR. Haar naam is Laura
Dikkema. Zij stelt zich voor:
Mijn naam is Laura Dikkema en ik verzorg vanaf 10 oktober de
jazzlessen van PUUR op de maandagavond van 20:00 – 21:30 uur.
Tijdens de les werk ik aan techniek, kracht, uithoudingsvermogen
en expressie.
Mijn passie voor dans is ontstaan toen ik nog heel klein was. Ik
danste al voordat ik liep, zei mijn moeder altijd. Ik heb in het jaar
2012 het roer omgegooid en de gok gewaagd voor een auditie op
de dansopleiding bij Aventus in Zutphen. Ik werd aangenomen en
in juli 2015 heb ik mijn diploma behaald.
Mijn achtergrond is Streetdance/HipHop, maar ik heb in de
afgelopen jaren meer stijlen ontwikkeld en vind mij naast mijn
oude stijlen ook thuis in Modern, Jazz en improvisatie. Ik durf wel
te zeggen dat Modern en Jazz nu mijn meest favoriete stijlen zijn!
Ik geef met veel enthousiasme en passie les. Door mijn
perfectionisme vraag ik het uiterste van mijn leerlingen: voor hun
persoonlijke groei, maar ook voor een super strak en foutloos
optreden!
Het mooiste aan lesgeven vind ik, het zien van
vooruitgang en resultaat bij de leerlingen. Vaak
hebben ze zelf niet eens door dat ze zoveel groeien:
niet alleen hun kennis voor dans, maar ook aan hun
zelfvertrouwen is het te zien.
Ik heb al ondervonden dat PUUR een enorm leuke
groep is om mee te werken en ik kan niet wachten op
wat er allemaal komen gaat!
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Overzicht optredens:
Optreden

Waar

Datum

Deventer Dansdagen *
Deventer Serious
Request **
DOP Deventer Open
Podium
Dance Rhythm Zutphen

Deventer Schouwburg
Deventer Schouwburg

20 november 2016 POINT, PUUR, PRESSURE
20 december 2016 PUUR, POINT

Groepen

Deventer Schouwburg

5 maart 2017

Jazz 2, 3, 4, 5, 6 en Streetdance

Hanzehal Zutphen

25 maart 2017

Dance2Demo Deventer

De Scheg

(10), 11 juni 2017

Eindvoorstelling

‘t Hovenhuus

2 juli 2017

PRIL, POINT, PUUR, Break 1&2,
PRESSURE
Jazz 2, 3, 4, 5, 6 PRIL, POINT,
PUUR, Streetdance
Alle groepen

* Deventer Dansdagen

** Deventer op z’n best voor Serious Request

3FM Serious Request zet zich dit jaar in voor slachtoffers van
de stille killer: longontsteking. Elk jaar sterven meer dan
900.000 jonge kinderen aan een longontsteking. Kinderen die
eenvoudig te redden zijn met de juiste behandeling en goede
informatie.
Deventer op zijn best voor Serious Request krijgt dit jaar een vervolg! Stichting Benefiet
Deventer gaat zich op dinsdag 20 december 2016 weer hard maken om zoveel mogelijk geld
op te halen. Doel van SR is dit jaar de stille killer: longontsteking. Het thema van de avond zal
zijn: Ademnood. Er wordt een avondvullend muzikaal programma in elkaar gezet. Locatie is
de grote zaal van de Deventer Schouwburg.
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Dansgroep de Eskape gaat meedoen aan deze inzamelingsactie. Om zoveel mogelijk geld in
te zamelen, wordt er vanuit de Stichting Benefiet Deventer gevraagd om per deelnemer
(danser) van de deelnemende vereniging 2 kaarten te (ver)kopen à € 12,50 voor deze
voorstelling. Binnenkort ontvang je hier per brief meer informatie over en de mogelijkheid
om kaarten te bestellen. Het bestellen van kaarten zal verlopen via de docenten.
Zet daarom 20 december 2016 vast in je agenda en kom allemaal kijken naar de
voorstelling Ademnood en neem familie, vrienden, kennissen en buren mee.
Je steunt hiermee Serious Request: de stille killer: longontsteking.
Dansdag
In mei 2017 willen we weer een dansdag organiseren. Verschillende dansworkshops van
verschillende docenten. Meer informatie en data volgt.
Danskleding
Dansgroep de Eskape heeft de dansers verzocht om een zwart danspakje als
basis aan te schaffen. Naar aanleiding van de laatste vergadering van docenten
en werkgroep, bleek dat het pakje weinig wordt gebruikt en op het moment
dat het gebruikt wordt, blijkt het te klein te zijn. Daarom is besloten te vragen
aan de dansers van Jazzgroep 1 t/m 3 om in het bezit te zijn van een zwart
danspakje. Deze is te bestellen bij Wendy Vriezekolk:
wendyvriezekolk@hotmail.com.
De oudere dansers van de Jazzgroepen 4 t/m 6 en de selectiegroepen, het verzoek om in het
bezit te zijn van een zwarte boxershort (met een wat langere pijp) en een zwart hemdje. Zijn
hier vragen over? Kan je terecht bij de docenten.
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