
Hallo allemaal,

Wat is er allemaal gaande bij Dansstudio Release? Lees het in deze nieuwsbrief.

Nieuwe site
Hebben jullie allemaal onze nieuwe site gezien??? Dank aan onze nieuwe webmaster Hennie Claes.
Op de site is al het nieuws terug te vinden, dus hou deze in de gaten.

Helpende hand
We willen alle ouders bedanken die zich ophebben gegeven als vrijwilliger en ons achter de
schermen willen helpen.
Zij zijn terug te vinden op de site:
www.dansstudiorelease.nl/bestuur.html

Meivakantie
Voor de meivakantie hebben we ons gehouden aan het landelijke advies voor zuid-Nederland. Dit
betekent dat er geen les is van 2-05-2015 t/m 15-05-2015. Op zaterdag 16 mei is er wel les.

Optredens
Op zondag 26 april staan we met een stand in de stad voor de Nationale Sportdag.
Hier zullen verschillende groepen ook optreden.

Zondag 3 mei is het Internationaal Kinderfeest dat gehouden wordt in en rond het Munttheater.
Toegang is gratis.
De groepen die hieraan deelnemen worden geïnformeerd door hun docente.
Kom allemaal kijken en onze danseressen aanmoedigen.

Uitvoering
De uitvoering is dit jaar op zondag 5 juli, in het Munttheater.  Op deze dag worden 2 shows
gegeven:
Uitvoering 1: aanvang 10:30 uur, voor de groepen: Kind 1, Jeugd 2, Tieners 2, Tieners 3 en
Volwassenen.
Uitvoering 2: aanvang 14:30 uur, voor de groepen Jeugd 1, Tieners 1, Tieners 3 en Volwassenen.
Zie voor de juiste groepsindeling van uw kind op onze website.

Op zaterdag 4 juli is weer de generale repetitie in het gemeenschapshuis.
Meer informatie hier over volgt snel.

De kaartjes kosten: t/m 9 jaar 3,50 euro en vanaf 10 jaar kosten ze 5 euro.

www.dansstudiorelease.nl



De kaartverkoop voor beide uitvoering start binnenkort en zal net als vorig jaar mogelijk zijn via de
site van het Munttheater. We hopen dat veel familie en kennissen komen kijken.
Hou onze website in de gaten voor de start van de kaartverkoop!
Loterij.
Tijdens de uitvoering word er in de pauze een leuke loterij georganiseerd, waarbij je hele leuke
prijzen kunt winnen. Denk hierbij aan gratis zwemkaartjes van de ijzeren man of een cadeaubon van
restaurant en cocktailbar Flavours.
De lootjes kosten 1 euro per stuk of 5 lootjes voor 3 euro.
Wij wensen iedereen heel veel succes met het winnen van de leuke prijzen!

Laatste les: Wicked
We sluiten het dansjaar af op zaterdag 11 juli met leuke dag voor alle groepen. Deze dag zal in het
teken staan van dansen en is geheel gratis. Iedereen mag iemand meebrengen.
Je moet je wel van te voren aanmelden voor 1 juni (na deze datum is deelname niet meer mogelijk)
Aanmelden kan via het inschrijfformulier die je van je dansjuf hebt ontvangen of meld je aan via de
website: www.dansstudiorelease.nl/aanmelden-wicked.html

Voor vragen, opmerkingen en ideeën kunnen jullie altijd een mail sturen naar:
dansstudio.release@live.nl

Bestuur Dansstudio Release Iris en Joyce


