Aan: Alle leerlingen van Dizzy Dance

20-9-2018

Betreft: Dizzy Nieuws
Hallo Allemaal,
Onze lessen zijn alweer een paar weken bezig en we hopen dat iedereen zijn of haar plekje weer heeft
gevonden. Voor alle kindergroepen is er van zaterdag 22 september t/m vrijdag 28 september een
informatie-/kijkles gepland. Deze les is alleen bedoeld voor ouders en/of verzorgers. Met het oog op de
voorstelling willen we jullie graag goed informeren over de indeling van de dagen, de kaartverkoop, extra
repetities en niet te vergeten de ouderhulp. Natuurlijk laten we ook een paar nieuwe dansjes en
oefeningen zien. Bij alle peuter- , kleuter- en dance for kids lessen zijn de ouders de laatste 15 minuten
van de les van harte welkom . Tot onze voorstelling op 22 en 23 december zijn er verder geen kijklessen
meer. Mochten er na de informatie over de voorstelling toch nog vragen zijn loop dan voor of na de les
even binnen of mail naar info@dizzydance.nl.
Voorstelling 22 en 23 december 2018
Achter de schermen zijn wij al geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor onze voorstelling. Omdat
we onze voorstelling dit jaar op 22 en 23 december in de schouwburg mogen geven gaan we er samen
een heerlijke kerstvoorstelling van maken, gebaseerd op het sprookje van “ Het meisje met de
zwavelstokjes”.
Belangrijke data voor de voorstelling:
19 november vanaf 19.00 uur

Kaartverkoop

9 december vanaf 10.00 uur

Algemene doorloop voorstelling

17 december vanaf 16.00 uur

Vloer verkennen Schouwburg

21 december vanaf 16.00 uur

Generale repetitie Schouwburg

22 december 13.30 en 19.00 uur

Voorstelling Schouwburg

23 december 13.30 en 19.00 uur

Voorstelling Schouwburg

Administratie
Wij vinden het belangrijk dat de ledenadministratie en de incasso van de contributie goed verloopt. Wij
willen iedereen daarom vragen om onder de link “lidmaatschap” op de website te kijken naar de regels
voor aan- en afmelden en de incassoperiode. Daarnaast hebben wij de tarieven voor de contributie
aangepast.

Herfstvakantie
De herfstvakantie loopt van 14 t/m 20 oktober. De lessen starten weer op zondag 21 oktober. Tijdens de
herfstvakantie zijn er een aantal extra lessen gepland voor de meeste tiener- en selectiegroepen i.v.m.
de voorstelling. De dansdocenten stemmen de lestijden en dagen zelf met de groepen af.

Danskleding
Omdat er in Venray geen danswinkel is die danskleding verkoopt kunnen jullie via Dizzy Dance
danspakjes en broekjes bestellen. Pasmodellen zijn bij ons aanwezig. Vraag je dansdocent om meer
informatie. Voor de vakantie hebben we de laatste bestelling van T-shirts en hoodies gedaan. In de
danszaal beneden hangen nog een aantal sweaters en croptops die gekocht kunnen worden.
Parkeren Jerusalem
Op onze locatie kunnen we voor de deur parkeren en kunnen de dansers veilig op de kiss-en-ride-strook
worden afgezet en opgehaald! Parkeren aan de andere kant van de Heuvelstraat is echter niet
toegestaan. Hierop zal worden gehandhaafd door de gemeente. Wij willen daarom iedereen vragen
gebruik te maken van de parkeerplaats en/of kiss-en-ride-strook bij de hoofdingang van Jerusalem.
Wij hopen er samen met jullie weer een fantastische dansjaar en een hele mooie voorstelling van te
maken.
Team Dizzy Dance

