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Begin september zijn alle groepen weer swingend van start gegaan!
Iedereen heeft zijn “ritme” weer gevonden… Hoogste tijd voor een update via deze nieuwsbrief!
Kamp
We zijn, volgens traditie, in september op kamp geweest. Er hing een
heerlijk zonnig en tropisch sfeertje op ons eigen “onbewoond eiland”.
Aangezien er op een onbewoond eiland geen voorzieningen zijn moest
er naast relaxen in de zon, ook af en toe hard gewerkt en gestreden
worden tijdens de opdrachten in het thema van expeditie Eskapison.
De werkgroep en de docenten kijken terug op een zeer geslaagd kamp.
We hopen natuurlijk dat de dansers er net zo over denken… Voor een
impressie van ons tropische avontuur en allerlei andere foto’s van activiteiten verwijzen we u naar onze fotopagina op Flickr en onze Facebookpagina: Dansgroep “de Eskape”.
Streetdance
Voor de zomervakantie bleek onze streetdancegroep behoorlijk te
krimpen. We hebben na de zomervakantie gekeken of er nog nieuwe
aanmeldingen kwamen. Helaas bleven deze uit en hebben we na een
aantal weken moeten besluiten om te stoppen met de streetdancelessen. Uiteraard vinden we dat erg jammer! Maar met een groepje van 4
dansers is de bezetting erg kwetsbaar.
Met het stoppen van de streetdancegroep hebben we ook afscheid
moeten nemen van onze dansdocente Valery Dodi Rusmianto. We willen Valery via deze weg nogmaals hartelijk danken voor haar inzet voor
de Eskape.
Informatieboekje
We hebben het afgelopen jaar samen met de docenten en de werkgroep uniforme afspraken/regels/werkwijzers gemaakt voor de dansgroepen. Deze informatie en afspraken hebben we verzameld in een
informatieboekje. Binnenkort zullen de docenten tijdens de les dit informatieboekje uitdelen. We vragen in het bijzonder uw aandacht voor
de nieuwe afspraken omtrent het afmelden van een leerling bij een les.
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Tot en met dansgroep 4 willen de docenten graag van u als ouder een berichtje ontvangen
wanneer uw zoon of dochter niet deelneemt aan de les. Mocht u naar aanleiding van dit
boekje vragen hebben, stel ze gerust! Deze vragen kunnen ook gesteld worden tijdens de informatieavond op 12 december.
Informatieavond 12 december
We nodigen u van harte uit voor onze informatieavond op dinsdagavond 12 december. Tijdens deze avond vertellen wij u over onze manier van werken, lichten we het nieuwe informatieboekje toe en kunt u uiteraard uw vragen stellen. Vanaf 19:30 bent u welkom voor een
kop koffie of thee en een nadere kennismaking met de docenten en werkgroep. Om 20:00
starten we met onze presentatie.
Lessen 5 december vervallen
Dinsdag 5 december zullen er in verband met Sinterklaas geen danslessen zijn. De lessen van
groep 1, 2, 4 en 6 komen op deze dag te vervallen. We gaan er namelijk van uit dat we alleen
maar lieve en zoete leden hebben en er dus een flink aantal gezinnen bezoek zal ontvangen
van Sinterklaas ;)
Cursus peuterdans
In januari start de Eskape met een lessenserie/cursus peuterdans. Ouder/verzorger en peuter (2-3 jaar) dansen dan gezellig drie kwartier samen onder leiding van Sanne Brandt. Sanne
zal deze lessen gaan verzorgen op de vrijdagochtend (ergens tussen 9:30 en 11 uur) in Het
Hovenhuus. De exacte tijden zullen later bekend worden gemaakt. De kosten bedragen 50
euro voor de gehele cursus. Deze worden in 1 keer geincasseerd. Mocht u interesse hebben,
reageer dan snel, want aan deze cursus stellen we een maximum aantal deelnemers en hierbij geldt: VOL=VOL. Voor meer informatie, uw vragen èn opgave mail naar:
dansgroepdeeskape@gmail.com
Contributieverhoging
Helaas, ook wij ontkomen er niet aan: contributieverhogingen. Uiteraard hebben we getracht de verhogingen zo gering mogelijk te houden. Daarbij hebben we als werkgroep gekeken naar het verschil in reguliere groepen en selectiegroepen. Aangezien de selectiegroepen
meestal kleiner zijn qua leerlingaantal, kosten deze de vereniging in verhouding ook iets
meer. We hebben daardoor een iets hogere stijging van de contributie bij de selectiegroepen doorberekend. Op de volgende pagina vindt u de nieuwe bedragen:

2

Nieuwsbrief
Groep
1
2-3-4 basisonderwijs
4-5-6 voortgezet
Pril als 2e groep
Point als 2e groep
Puur als 2e groep
Puur als 1ste groep
Breakdance 1
Breakdance 2

lid WSV
38,50
49,50
55,-30,-48,-51,-75,-60,-65,--

geen lid WSV
44,-55,-60,-35,-53,-56,-80,-65,-70,--

Optredens
Ook dit dansseizoen zullen we onze dansen laten zien aan een breder publiek. Hieronder vindt u het
schema, zodat er in de agenda alvast rekening mee gehouden kan worden. En natuurlijk bent u op
onderstaande dagen welkom om ons te komen bewonderen!
Waar

Welke groepen

Wanneer

Deventer Dans Dagen

Point

19 november 2017

Voorster Dans dagen, Twello

Break 1/2, Pril, 4, 5

21 januari 2018

Deventer open podium

2, 3, 4, 6, Puur

4 maart 2018

Dance Rythm Zutphen

Point, Puur

24 maart 2018

Dance 2 Demo Deventer

3, 5, Pril, Break 1, Break 2

26/27 mei 2018

Eigen eindshow

Alle groepen

24 juni 2018

De exacte data/tijden worden uiteraard nog bekend gemaakt. U ontvangt hier t.z.t. een mail
over van de docent. De docent zal dan ook aangeven wat er door de dansers gedragen gaat
worden, welke spullen ze mee moeten nemen en hoe laat ze ongeveer klaar zullen zijn.
Danskleding
Dansers van Jazzgroep 2 en 3 dienen in het bezit te zijn van een zwart danspakje. Deze is te
bestellen bij Wendy Vriezekolk: wendyvriezekolk@hotmail.com. De kosten voor een pakje
zijn: nieuw € 20,00 en voor een tweedehands danspakje betaalt u € 7,50. Leden van die nog
een (oud of te klein) danspakje hebben kunnen deze inleveren bij Wendy (Vriezekolk) Vonderstraat 56. Ze krijgen dan € 5,00 retour.
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Voor de overige recreatiegroepen 4, 5 en 6 en de selectiegroepen Point en Puur dienen de
dansers in het bezit te zijn van een, door de Eskape bestelde, zwarte boxer.
Voor de vakantie hebben heel veel leden deze boxer al besteld. Mochten jullie deze nog niet
hebben ontvangen dan kunnen jullie terecht bij de dansdocent. Vóór uitgifte, dienen de
boxers betaald te worden aan de docent. De kosten voor deze boxer zijn € 15,00. Mocht u
nog geen boxer besteld hebben, dan kunt u daarvoor, zoals hierboven al vermeld is, ook terecht bij Wendy Vriezekolk
Hulp gezocht
We kunnen voor onze eigen eindshow altijd extra handen en hulp gebruiken. Dit jaar beginnen we vroeg met de werving ;) De eindshow zal op zondag 24 juni plaatsvinden. Op zaterdag 23 juni zullen we in Het Hovenhuus de show opbouwen.
We zoeken mensen die kunnen helpen bij:
•

het bedienen van het geluid en het licht

•

het filmen van de voorstelling

•

het opbouwen en afbreken van de show

Mocht u ons kunnen en willen helpen of heeft u nog vragen? Mail dan naar
dansgroepdeeskape@gmail.com
De werkgroep
De werkgroep van dansgroep de Eskape
bestaat uit vrijwilligers en is er ter
ondersteuning van de docenten en voor de
organisatie, coordinatie en uitvoering van
activiteiten van De Eskape. Over het
algemeen waren wij voor de ouders en de
leden het “onzichtbare” deel van dansgroep
de Eskape. Daar willen we graag wat
verandering in brengen. Vandaar dat we
hiernaast een foto hebben geplaatst van alle
docenten en werkgroepleden. Dan heeft u
een gezicht bij de werkgroep en het hele team van De Eskape. Natuurlijk verloopt over het
algemeen het contact via de dansdocenten. Dat is de kortste en meest logische route. Maar
wanneer u vragen heeft die de docenten niet kunnen beantwoorden of wanneer u er met de
docent niet uitkomt, kunt u gerust contact met een van ons opnemen. Wij proberen dan
samen een antwoord of oplossing te krijgen op uw vraag of probleem.
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De werkgroep bestaat uit Werleijn Werner, Tinie Velner, Brenda van Tongeren, Wendy
Vriezekolk en Wendy Belt. Onze mailadressen vindt u op de eerste pagina van deze
nieuwsbrief. Ook kunt u uw vraag stellen of contact opnemen via ons algemene mailadres:
dansgroepdeeskape@gmail.com
Telefonisch contact opnemen mag ook. Wendy Belt is sinds dit seizoen de algemeen
coordinator van de Eskape. Haar telefoonnummer is 0570-671213.
Gezocht: Werkgroeplid PR en Communicatie
We zijn op zoek naar een nieuw werkgroeplid met affiniteit voor PR en communicatie die
onze werkgroep wil komen versterken.
Dus: “Vindt u het leuk om teksten te schrijven ten behoeve van reclamemateriaal,
krantenartikelen, nieuwsbrieven, website en andere (sociale) media? Bent u handig met de
computer en vindt u het leuk om flyers en posters maken? En lijkt het u leuk om op
vrijwillige basis een paar uurtjes per maand te investeren als werkgroeplid en ondersteuning
van de Eskape? Dan is dit uw kans!! Neem voor extra informatie of vragen (uiteraard geheel
vrijblijvend) contact op met Wendy Belt. Haar telefoonnummer is: 0570-671213 of mail
naar: wendynikkels@hotmail.com
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