N I E U W S B R I E F
April 2019



KALENDER (zie ook oranje kalender)
- Paasvakantie: van 8/4/19 tot en met 22/4/19 geen lessen. (ook geen op Paasmaandag dus)
- Woensdag 1/5/19: enkel les voor groepen in Nisus. Geen les dus in Valkaart en Ridefort.
- Vanaf 6/5/19: geen lessen; enkel repetities in de Valkaart. (zie brief van januari)
- Laatste lesweek: van 20/5/19 tot en met 25/5/19



Info-momenten en inschrijven
Wil je zeker zijn van je plaatsje voor volgend dansjaar? Of heb je vragen over bepaalde
lessen? Kom dan zeker naar 1 van onze info –en inschrijfmomenten.
- zat 8 juni 2019 van 9u30 tot 11u30 in Nisus
- di 18 juni 2019 van 18u30 tot 20u30 in Nisus

 Audities : woensdag 29 mei 2019
Wil jij ook tot 1 van onze wedstrijdteams behoren? Op 29/5 kun je hiervoor auditie komen
doen. Mail naar Sharon voor verdere info.
 info@passionfordance.be

 Vorige nieuwsbrieven
Alle vorige nieuwsbrieven zijn te vinden op de site. (repetitiedata, afhalen tickets,…)

 Danskampen
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor onze mega leuke danskampen:
- Dans –en musicalkamp: 1ste lj tot en met 2de middelb. (1/7 – 5/7)
- Dans –en creakamp: kleuters (19/8 – 23/8)
 info@passionfordance.be
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 Optreden in de Valkaart !
De namen van de groepen zullen aangeduid staan naast de deuren van de kleedkamers.
Kinderen kunnen afgezet worden bij de verantwoordelijken van Dance Passion.
Ouders worden niet toegelaten in de kleedkamers.
Aanwezigheid: bekijk welk nummer het eerste dansje heeft waarin je meedanst:
(zie volgordes in bijlage)




Aanwezig 2u op voorhand : nummers 1  13
Aanwezig 1,5u op voorhand: nummers 14  25
Aanwezig 1u op voorhand: nummers 26  30

Tijdstippen: Start vr avond om 19u30 - einde rond 22u15.
Start zat om 15u - einde rond 17u45. Avondshow om 19u -einde rond 22u
Start zon om 14u - einde rond 16u45. Avondshow om 18u -einde rond 21u
Iedereen die de middag EN avondshow danst, brengt zijn lunchpakket
mee om in de Valkaart op te eten. Hopelijk is het mooi weer en kunnen
we buiten zitten.
Vergeet niet: op het einde van de show komt iedereen nog eens op het podium
met een rood Dance Passion t-shirt/topje (of eigen rood t-shirt). (te bestellen op site
van Noola.be)
Meebrengen: - haarelastieken, borstel, speldjes, haarlak,...
- flesje water, droge koek die de kledij niet vuil maakt. Er zullen ook
enkele dingen kunnen aangekocht worden in de sporthal. (centje
meebrengen?)
- eigen kledij die afgesproken werd met de dansleerkracht? + alle eigen
kledij NAAMTEKENEN aub!
- Voor de kleinsten onder ons: iets om je bezig te houden. (naam erop!)
- Breng je grootste showgehalte mee om er flink een lap op
te geven!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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