
 
NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 

 
Hallo Allemaal, 
 
Op 6 september a.s. starten we weer met de lessen. Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft 
gehad en weer zin heeft om te dansen!! 
Mochten er nog vragen zijn over de indeling van de groepen of lestijden spreek dan na de eerste les 
je dansdocent aan. 
 
Foto‘s Favola 
Voor we gaan beginnen met dansen kan iedereen genieten van de foto’s  van onze voorstelling 
FAVOLA. Hieronder vinden jullie een link om foto’s te downloaden. Hier zijn geen kosten aan 
verbonden. De foto’s zijn echt prachtig en geven de bijzondere sfeer van onze voorstelling weer. De 
foto’s zijn gemaakt door Frank Smedts: franksmedts@hotmail.com 
 
https://www.dropbox.com/l/3ckqkWckr6Bigdd1QjRN2t 
 
https://www.dropbox.com/l/eYoPWixAFOO3GEzxZW3PNu 
 
DVD Favola 
Tijdens de eerste lesweken worden de dvd ’s van Favola die voor de vakantie zijn besteld uitgedeeld. 
Wij wensen iedereen veel kijkplezier. 
 
Nieuwe lessen  
Het lesprogramma van Dizzy blijft nog steeds groeien. Het afgelopen jaar zijn we gestart met 
Essentrics lessen, peuterdans en een tweede boysclass. Na de vakantie starten er 2 
introductiecursussen Essentrics en begint er een hiphopgroep van meisjes en jongens. Er zijn ook 
veranderingen bij de selectiegroepen. We starten nu met 2 preselectiegroepen. De dansers van de 
huidige selectiegroepen krijgen een nieuwe naam in de kleur van het danspakje. Naast de bestaande 
selectiegroepen starten we een Dizzy Academy. Om alle dansers, ouders en andere belangstellenden 
hiervan te laten genieten organiseren we een open dag en een open lesweek. 
 
Open dag op 5 oktober 2014 
Op zondag 5 oktober 2014 organiseren we een open dag voor alle leerlingen ,ouders en andere 
belangstellenden. Tussen 11.00-14.30 uur zijn er doorlopend workshops in de danszalen en 
demonstraties/optredens in de aula. 
 
Open lessen van 11 t/m 17 oktober2014 
De laatste week voor de herfstvakantie zijn er in plaats van kijklessen open lessen. Deze open lessen 
zijn voor alle groepen. Dus ook voor de tiener/ volwassenen/ essentrics en selectiegroepen. De open 
lessen zijn bedoeld voor ouders en andere belangstellenden maar ook voor leerlingen die het leuk 
vinden om een keer bij een andere groep te kijken of mee te doen…. Ja, mee doen mag ook en een 
introducé mee nemen kan ook.  
Let wel op: Alle kinderjazzgroepen die 1 uur les hebben, hebben deze week 45 minuten les. De 
peuter- en kleuter groepen 30 minuten in plaats van 45 minuten. Aanvang lestijd blijft hetzelfde. 
 
Wij houden jullie op de hoogte van alle activiteiten bij Dizzy en wensen jullie veel plezier tijdens de 
lessen….. 
 
Team Dizzy Dance 
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