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September 2015 
 

 

Hallo en welkom in seizoen 2015-2016! 

De eerste dansweek zit er alweer op! En alle voorbereidingen voor kamp zijn in volle gang. 

Nog even terugkijkend op vorig seizoen, met de jubileumweek als absoluut hoogtepunt, nog 

een paar puntjes. 

 

Foto’s jubileumweek 

Alle foto’s van alle activiteiten in de jubileumweek zijn te bezichtigen via de volgende link: 
https://goo.gl/KJsrrW 

De link staat ook opnieuw op onze facebookpagina:  

facebook.com/dansgroepdeeskape1 

Foto’s die je aanspreken zijn gratis te downloaden. 

 

Voorstelling jubileumweek 

Graag willen wij als docenten en werkgroep laten weten dat uiteraard de hele 

jubileumweek, maar zeker de eindvoorstelling voor ons een daverend succes was. Door de 

voorstelling in ’t Hovenhuus te houden voelde het niet alleen voor ons, maar we merkte ook 

voor de dansers zeer prettig. Iedereen kent de weg, iedereen voelde zich “thuis” en dat 

maakte de sfeer bijzonder prettig en ontspannen. De allerkleinste hebben zich goed 

vermaakt met alle spelletjes die er aanwezig waren. Wij zijn blij met het resultaat wat de 

vereniging heeft neergezet en laten zien. En willen alle leden, familie, vrienden en overige 

geïnteresseerde bedanken voor deelname, inzet, steun en interesse.  

 

Lessen seizoen 2015-2016 

We hebben het lesgeld afgelopen jaren niet verhoogd om de kosten zo laag mogelijk te 

houden. Wij zijn genoodzaakt om komend seizoen het halfjaarlijkse lesgeld met € 1,50 per 

lid te verhogen.  
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Ook al is het seizoen al een week van start, hieronder toch nog eens de lestijden voor het  

seizoen 2015-2016. 

 

Maandag Dinsdag 

17.30-19.00: Pril – Jara 16.30-17.15: groep 1 – Loes 

19.00-20.00: groep 5 & 6 – Chantal 17.15-18.15: groep 2 – Loes 

20.00-21.45: Puur – Anouk 18.15-19.15: groep 4 – Jara 

 19.15-20.15: groep 7 – Loes 

 20.15-21.15: groep 8 (dames) – Esther 

 

Donderdag Vrijdag 

17.15-18.15: Streetdance/Hiphop - Valery 17.00-18.30: Point - Loes 

18.15-19.15: groep 3 - Chantal 18.30-19.30: Break 1 – Roy & Erwin 

19.15-20.15: Combi-uur – mix docenten 19.30-20.30: Break 2 – Roy & Erwin 

20.15-21.15: Techniek - Anouk 20.30-21.30: Pressure – Roy & Erwin 

 

Nieuwe lessen 

Hou jij van afwisseling? Wil je graag andere en nieuwe stijlen uitproberen? Kom kijken en 

meedoen met het Combi-uur op donderdag van 19.15-20.15, waarin afwisselend in blokken 

lessen techniek, Modern en HipHop/Streetdance worden aangeboden, door verschillende 

docenten. Minimum leeftijd hiervoor is 12 jaar. 

De lessen worden betaald per half jaar. Net als de andere lessen, is dit een “pakket” waar je 

lid van wordt. 

Tevens wordt na het combi-uur op donderdag van 20.15-21.15 techniekles  

aangeboden. Deze les wordt geadviseerd voor de dansers van de gevorderde groepen 

(POINT en PUUR), om verder aan je techniek te werken. 

 

Breakdance 

Voor de breakdance hebben we ruimte voor nieuwe leden. Ken jij mensen, of wil je zelf 

graag meedoen met breakdance, kom dan de maand september gratis proef dansen/trainen 

en neem al je vrienden/vriendinnen mee! 

Break 1: Leeftijd 8 t/m 12 jaar (vooral eerste niveau en basispassen) 

vrijdag 18.30-19.30 uur 

Break 2: Leeftijd 12+ en basis inmiddels onder de knie 

vrijdag 19.30-20.30 uur 

PRESSURE: Selectie 

vrijdag 20.30-21.30 
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Kamp 

18-19-20 september 2015 is het jazzkamp Piraten! 

Iedereen die zich heeft opgegeven wordt op vrijdag 18 september 2015 om 19.00 op de 

locatie verwacht: 

Kampeerboerderij Woudegge 

Roekelse Bosweg 5 

6731 SH  Otterlo 

www.woudegge.nl 

Jullie kunnen op zondag 20 september 2015 om 13.30 weer opgehaald worden op 

bovenstaand adres. 

Als het goed is, zijn alle aanmeldingen inmiddels binnen en heeft ieder die zich heeft 

opgegeven inmiddels een kampbrief ontvangen met verdere informatie. Indien je nog geen 

kampbrief hebt ontvangen en als je je wel hebt opgegeven, vraag er dan even naar bij je 

docent. 

 

Optredens 

Festival Steenworp (Cirque du Steenworp 2015) 

Zaterdag 12 september 2012 is in het Worpplantsoen weer het jaarlijkse festival Steenworp. 

Dansgroep de Eskape zal deze dag ook aanwezig zijn. 

Jara zal met haar groep 4, vanaf 14.00 uur met eerst een dans en dan een workshop de 

vereniging vertegenwoordigen. Kom gezellig even langs om te kijken, mee te doen en ook de 

vereniging te vertegenwoordigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de werkgroep en de docenten, wensen wij iedereen veel dansplezier komend 

seizoen! 

 

facebook.com/dansgroepdeeskape1 


