
NIEUWSBRIEF  SEPTEMBER 2014 

Hallo allemaal, 

De zomervakantie is voorbij, de scholen zijn weer begonnen. Wij doen ons 

best het dansseizoen 2014/2015 weer net zo leuk als het vorig seizoen te 

maken. Er zijn een paar nieuwe lessen bijgekomen en er is een 

presentatie in Amphion. Lees gauw verder en je bent weer op de hoogte 

van alle plannen. 

DE OPTREDENS 

27 sept.  2000 uur Finale open podium   -Amphion  -Lèfamm 

28 sept.  1400 uur Muliti culturele ontmoeting  -Metzo  - Beatsliders  

4 okt.     1400 uur Noaberschap    -Gruitpoort -selectie 

4 okt.     1400 uur Kunst en Kunstig –Zeddam -Workshop Colin Hut, gratis 

    deelname 

5 okt.     1400 uur kunst en Kunstig  -Zeddam  – Beatsliders 

12 okt.    Boekenweek     - Bibliotheek - verschillende dansers. 

24,25,26 okt    Oost Gelders Operakoor  -Didam en Doetinchem-Lèfamm 

9 nov.     Dance and Percussieband  -Hengelo - Beatsliders/hiphop                                    

21 nov.   Sprokkelmarkt Fatima    –Brewinc -verschillende groepen 

4 dec.     Sravana     - Amphion  – Lèfamm 

10 jan.   Wintershow Ypsilon   -Tophal -Lèfamm / Beatsliders 

24 jan.   Presentatie van alle groepen   –Amphion kleine zaal.                    De 

indeling volgt zo snel mogelijk. 

Dit is het schema tot zover. Uiteraard kunnen er nog aanvragen binnenkomen. We 

houden jullie op de hoogte. 

 

DE NIEUWE LESSEN. 

Kabouterdans 

Deze les is op maandag 1 september met een flitsende start o.l.v. Mareike 

begonnen. In de Parkstudio stonden 13 2,5 en 3 jarigen met hun mama, 

oma of papa klaar om voor het eerst in de dansstudio hun allereerste 

oefeningen te doen. De cursus duurt tot 10 november. We sluiten dit af 

met een kijkles voor een ieder die met eigen ogen wil zien wat dde 

allerkleinste hebben geleerd. In januari volgt er weer een cursus. 

Dansen met Down 

Op woensdag 17 september gaat de cursus van 16 lessen van start in de 

Houtmolenstudio o.l.v. Mareike Falke. Zij gaan de uitdaging aan om deze 

lessen af te kunnen sluiten met de presentatie op 24 januari in Amphion. 

Heel veel succes allemaal. 

Dansconditie (ook wel sh’bam) 

Op dinsdag 16 september start de cursus o.l.v. Femke Nieuwenhuis van 

20.00-21.00 uur in de Houtmolenstudio. Femke zal de leerlingen tot 25 

november in een goede conditie brengen door heerlijke opzwepende 



muziek. Femke is danseres bij Lèfamm, heeft haar MBO dansvakopleiding 

(Fasttrack) afgerond en volgt nu het HBO Artez dansacademie in Arnhem. 

Kom nu je conditie op een leuke manier verbeteren en de vakantie kilo(s) 

eraf trainen. 

 

Kleding 

Op 20 september zal in de Houtmolenstudio tussen 10.00-13.00 uur weer 

een kleding beurs zijn. 

Anne is er met nieuwe kleding. 

Ook willen wij u de gelegenheid geven uw eigen kleding 2e hands aan te 

bieden. In de week vooraf gaand inleveren/ ophalen in de 

Houtmolenstudio voorzien van naam en prijs.  

 

Nieuwe studio 

Helaas…….Helaas. 

Het hele verhaal van de studio in de kantine van het Saza gebouw is 

afgeblazen. De afspraken zijn niet nagekomen. We gaan dus op dezelfde 

voet verder. Voor u veranderd er dus niets. 

 

Wijze van betaling 

-Via Incasso ( 2x per seizoen) De incasso voor  het 1e deel van het 

dansseizoen is gedaan.  

-Via Pin in de Parkstudio.  

 

Vakantie rooster (wijzigingen onder voorbehoud) 

HERFST VAKANTIE  zo 19 oktober /zo 26 oktober 2014 

SINTERKLAAS   vrij 5 december 2014 

KERSTVAKANTIE  zo 21 december 2014/ zo 4 januari 2015 

VOORJAARSVAKANTIE  zo 15 februari / zo 22 februari 2015 

PASEN    ma 6 april 2015 

KONINGSDAG   ma 27 april 2015 

MEI VAKANTIE   zo 3 mei/ zo 10 mei 2015 

HEMELVAART   do 14 mei 2015 

PINKSTEREN   ma 25 mei 2015  

ZOMERSTOP   1 juli /31 augustus 2015 

 

 

 


