
Nieuwsbrief Dizzy Dance April 2015 
 
Hallo Allemaal, 
 
Algemeen: 
Na de meivakantie starten we alweer met de  laatste periode van dit schooljaar. Achter 
de schermen zijn we al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. 
Onze voorstelling zal dit jaar plaatsvinden in het weekend van 11, 12 en 13 december. 
We streven er naar om begin juni het nieuwe lesrooster af te hebben! 
Mocht je in het nieuwe schooljaar niet verder kunnen gaan met de lessen wil je je dan 
voor 15 mei 2015 afmelden via info@dizzydance.nl . Mocht je meerdere keren per week 
willen dansen of van groep willen veranderen, geef dit dan ook door voor 15 mei 2015 
aan je dansdocent of stuur een mail naar info@dizzydance.nl . 
 
Aangepast lesrooster: 
Onze meivakantie loopt parallel met de basisscholen in Venray van 2 t/m 15 mei 2015. 
Na de meivakantie moeten we vanwege de eindexamens die in de danszalen zullen 
plaatsvinden uitwijken naar de aula van het Raayland en de gymzaal van de Focus, 
Groenewoltsepad 2 te Venray. Het aangepaste lesrooster is tijdens de lessen besproken 
en kunnen jullie terugvinden op onze website www.dizzydance.nl . 
 
Voorstelling 11 en 12 april 2015: 
Op 11 en 12 april jl. hebben een groot aantal groepen van Dizzy opgetreden in de aula. 
Het was een zeer geslaagd weekend en we hebben veel positieve reacties mogen 
ontvangen over deze kleine voorstellingen. Er stond een leuk artikel in de Peel en Maas 
en ook een korte reportage is terug te zien op de site van peel en Maas tv. Dus mocht je 
die gemist hebben …zeker even kijken. Op onze site zijn ook heel veel mooie foto’s terug 
te vinden.  
 
Open lessen: 
Voor alle toeschouwers die danskriebels hebben gekregen zijn er in en na de 
meivakantie een aantal open lessen. 
 
Donderdag 7 mei  Open Les Dancehall 19.00-20.00 18 jaar en ouder 
      20.OO-21.00 uur 22 jaar en ouder 
Maandag 18 mei  Open Les Modern Jazz 20.00-21.00 uur ( voor alle moeders die 

tijdens onze voorstellingen niet stil kunnen zitten) 
Dinsdag 19 mei Open les Essentrics 20.00-21.00 uur  
Woensdag 20 mei  Open les Essentrics  09.00-10.00 uur (judozaal)  

Essentrics voor iedereen die op een prettige manier wil werken wil 
werken aan een sterk , slank en soepel lichaam en een mooie 
houding. 

 
 
 
Team Dizzy 
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