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Dansvereniging Delft gaat verder
met Hip Hoppen met kids vanaf 6
jaar!!
We hebben 1 kwartaal de kwartaallessen gehad.
Voor deze lessen hadden we een behoorlijk
aantal leden en zodoende heeft het bestuur
besloten om in de periode van januari / maart
nog een kwartaalles te gaan organiseren.

Fijne feestdagen en een Fantastisch 2017
Bij het lezen van deze nieuwsbrief zit
waarschijnlijk iedereen in de kerstsferen en de
vakantieperiode.
Wij, het bestuur, trainsters en assistentes
wensen iedereen fijne dagen toe en een
fantastisch 2017. Laten we er met elkaar een
mooi dans jaar van maken.

Mocht je nu lid zijn en in januari 2017 ook willen
gaan HipHoppen (vanaf 6 jaar), laat dit dan even
weten bij voorzitter@friends4dance.nl
Nog even voor de duidelijkheid:
Wat was het ook alweer, en wat gingen we doen:
Een nieuwe les, t.w. HIP HOP voor leerlingen
vanaf 6 jaar.
Deze les zal plaatsvinden in Sophia Revalidatie op
de donderdagen van 16:30 – 17:30 uur.

Dansseizoen 2016-2017
We zijn weer lekker gestart met het nieuwe
seizoen. De groepen hebben bijna allemaal een
mooi aantal met leden wat voor de vereniging
alleen maar goed is.
De eerste dansen beginnen zo langzamerhand
helemaal klaar te zijn en er zijn al trainsters druk
bezig met de kleding voor de wedstrijden,
festival en/of show. Verder is het gehele team
inmiddels weer heerlijk bezig met hun passie,
t.w. de DANSsport.

We starten met een kwartaalles wat wil zeggen,
een 3 maanden durende cursus.
De kosten van deze les is per kwartaal € 39,00
p.p., maar wil je één (1) keertje meedoen kost dat
€ 5,00 per les. Let wel, het is echter niet de
bedoeling dat er veel kids zijn die maar af en toe
1 lesje willen meedoen, omdat we tijdens deze
cursus wel een leuke HIP HOP dans gaan maken.
Wil je mee doen, dat kan hoor!
Stuur dan even een mailtje aan:
voorzitter@friends4dance.nl
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Informatie bord bij Sophia

Mauricio
van Dansstudio Bennekom

En last but not least
Juvat
Bekend van GTST, De
film “Onze jongens” en
natuurlijk So you think

Hebben jullie hem al zien hangen? Tegenover de
ingang van de Sportkantine heeft de vereniging
nu een heus informatiebord.
Op dit bord zullen we alle informatie over de
CLUB ophangen zodat iedereen zich goed op de
hoogte kan houden.

Dansmarathon – 14 januari 2017
Zoals jullie op Facebook al hebben kunnen lezen,
werden we bijna wekelijks op de hoogte
gehouden wie er dit jaar de workshops gaan
geven.
Na veel speculaties is het nu eindelijk bekend.
De workshops worden gegeven door:

Zorg dus dat je er bij bent!!
Kledingverkoop
Ook dit seizoen zullen we weer de
kledingverkoop doen in de sportkantine.
Tijdens de activiteiten van onze verenigingen
zoals het dansfestival en de show is het verplicht
voor de leden om onze kleding te dragen. De
kleding kan/mag natuurlijk ook al tijdens de
lessen gedragen geworden.
Dit seizoen zal elke laatste woensdag van de
maand gelegenheid zijn om de kleding aan te
schaffen. In de sportkantine tussen 13.30 en
16.30 uur.
LET OP: zonder de juiste kleding kan er niet
deelgenomen worden aan de activiteiten

Sanne Jones

Christie Makkes
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Show

Dansfestival

Het afgelopen seizoen hebben we afgesloten
met een mooie theatershow. Ook voor 2017
staat deze op de planning. Zoals het er nu voor
staat zal dit weer de eerste zaterdag van juli
2017 zijn. Zet het dus maar alvast in je agenda.

Ook dit dansjaar gaan we een dansfestival
organiseren en wel het laatste weekend van
maart, t.w. 25 en 26 maart 2017.
Het dansfestival zal net als voorgaande jaren
gehouden worden in de PostKogeko sporthal in
Schipluiden. In de aankomende periode zullen we
verdere informatie verstrekken over b.v. de
kaartverkoop e.d.

Vesten van de vereniging
Wil jij ook nog z’n mooi verenigingsvest voor een
bedrag van maar € 27,50. Ga dan naar Borduurservice Delft op de Lagosweg 35 te Delft.

Hulp gezocht voor de Sportkantine
Vindt u het ook zo prettig dat je in Sophia kunt
kijken naar de lessen en dat je tijdens het kijken
ook nog iets kunt drinken?
Voor het komende seizoen zijn wij voor de
woensdagmiddag (2de lesuur) op zoek naar
(groot)ouders die dit ook prettig vinden en ons
willen helpen bij de bezetting van de
Sportkantine.
Vindt je dit ook leuk, mail dat dan naar
info@friends4dance.nl

Oefenwedstrijd Jazzdans
Nieuwegein
Op zondag 5 maart organiseert Danstudio Van
Harten de oefenwedstrijd Jazzdans in sporthal
Merwestein te Nieuwegein! Dit is de zelfde
wedstrijd die altijd door Dancin’ Vechtstreek
werd georganiseerd en waar onze
selectiegroepen aan zullen meedoen.
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Wedstrijd

De wedstrijd zal plaatsvinden op zondag 5 maart
a.s. tussen 8.30 en 17.00 uur in Sporthal
Merwestein te Nieuwegein.
Entreeprijs

De entreeprijs is voor alle leeftijden € 5,00 per
dagdeel. Een dagdeel is de ochtend- of de
middagwedstrijd.
Wil je de volledige dag komen kijken zijn, kun je
een duokaartje kopen voor €7,50. Deze entree
kosten zijn iets duurder dan vorig jaar.

Afmeldingen

Spelen bij Sophia
We merkten dat , in het vorige seizoen, er
tijdens/na de lessen door de leerlingen gespeeld
of kattenkwaad werd uitgehaald in de gangen van
Sophia.
Dit is zeker niet de bedoeling en we willen dan
ook aan de ouders vragen of zij dit ook extra in de
gaten willen houden en dit met de kids te
bespreken.
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we te
gast mogen blijven binnen Sophia revalidatie

Opvang bij Sophia

Kan je een keertje niet naar de les dat is zeker
geen probleem maar meldt dit even bij de
trainster en niet bij het secretariaat. Op deze
wijze kunnen trainsters beter hun lessen
voorbereiden en staan zij niet voor verrassingen.
Mocht je haar mailadres niet hebben? Het is
voor iedereen nl. hetzelfde t.w. naam
trainster@friends4dance.nl (b.v.
lenny@friends4dance.nl )

De laatste tijd blijkt dat er jonge kids zijn die
regelmatig een langere tijd in de Sportkantine
verblijven en dat papa / mama er niet bij zijn. Wij
willen u melden dat wij geen opvang of
naschoolse zijn voor uw kids. Tijdens de lessen
zijn wij als vereniging verantwoordelijk voor uw
kinderen maar daarbuiten niet.

DVD van de Show
Heb jij hem al heerlijk zitten bekijken. Hij is weer
ontzettend leuk geworden. We gaan nu maar
weer starten aan de nieuwe show.

Opzeggingen
Opzeggen binnen onze vereniging kan natuurlijk
altijd alleen voor alle zekerheid willen wij
nogmaals benadrukken dat dit alleen kan per 1
januari en 1 juli.
Voor de selectiegroepen kan dit alleen aan het
einde van het seizoen dus per 1 juli.
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Vakantie voor het lopende
dansseizoen!

De kalender

Vakantieperiode

Van

Tot en met

Kerstvakantie

26-12-2016

06-01-2017

Voorjaarsvakantie

27-02-2017

03-03-2017

Paas weekend

14-04-2017

17-04-2017

Koningsdag

27-04-2017

Meivakantie

24-04-2017

Bevrijdingsdag

05-05-2017

Hemelvaart

25-05-2017

Pinksteren

05-06-2017

Zomervakantie

10-07-2017









5 maart 2017 - Oefenvoorronde Nieuwegein
25/26 maart – dansfestival
26/27/28 mei - Danskamp
21 juni 2017 - generale repetitie Show
17 juni 2017 - NK Jazzdans
1 juli 2017 - Theatershow
10 juli 2016 - start zomervakantie

28-04-2017
26-05-2017
28-08-2017

Dansschoenen zijn geen
buitenschoenen
Via Sophia Revalidatie hebben wij vernomen dat
er veel leden met hun dansschoenen aan naar
de zaal komen. Dit is niet de bedoeling want op
deze manier neem je het straatvuil mee naar
binnen en je dansschoenen zijn er niet voor
geschikt. Wij willen jullie dan ook dringend
verzoeken om niet met je dansschoenen op de
straat te lopen.
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