
Nieuwsbrief Dinsdag 7 Juli 2015

Uitvoering 5 juli 2015 INSIDE OUT
Wij willen alle leden, vrijwilligers en onze vele sponsoren enorm bedanken voor de geweldige
uitvoering op zondag 5 juli 2015.
Onze presentatrice Miss Roxxy enorm bedankt voor de geweldige deelname aan onze show.
We hebben vele mooie complimenten mogen ontvangen over de show en volgend jaar gaan wij er
wederom een mooie show van maken!
Wij wensen jullie een mooie zomervakantie toe en we zien jullie graag weer in het nieuw
dansseizoen.

Wicked 11 juli 2015
Aanstaande zaterdag 11 juli gaat WICKED van start om 10.00 uur in gemeenschapshuis Groenewoud.
Wij willen aan de leden vragen om danskleding aan te doen, vergeet niet je dansschoenen mee te
nemen.
De gehele dag word gezorgd voor eten en drinken.
Het word een gezellige dag met vele verrassingen.
U kunt uw dochter weer ophalen vanaf 16.00 uur bij gemeenschapshuis Groenewoud.

Nieuwe dansjuf.
In het nieuwe dansseizoen zal Esther van de Vorst bij Dansstudio Release dansles komen geven.
Esther van de Vorst is 24 jaar oud, woonachtig in Weert en danst al vele jaren bij Dansstudio Release.
Esther heeft er enorm veel zin in!

Start nieuw dansseizoen.
Heb je op de woensdag les dan starten je lessen op 2 september 2015.
Heb je op de donderdag les dan starten je lessen op 3 september 2015.
Heb je op de zaterdag les dan starten je lessen op 5 september 2015.

Groepsindeling
In het nieuwe dansseizoen zullen er nieuwe groepen zijn.
Je krijgt van ons een email waar belangrijke informatie instaat, zoals welke groep, welke dag en
natuurlijk welke tijd. Hou daarom je email goed in de gaten!

Vrijwilligers
Wij als Dansstudio Release zijn nog op zoek naar vrijwilligers die een keer willen helpen bij het
wassen van de kleding die de leden gebruiken tijdens optredens en uitvoeringen.
Dus heb je een wasmachine en vind je het niet erg om eens een extra wasje te draaien voor
Dansstudio Release, meld jezelf dan aan via dansstudiorelease@live.nl

Bestuur Dansstudio Release
Vind jij het leuk om te organiseren in een leuk team van vrijwilligers om voor de leden van
Dansstudio Release alles mogelijk te maken? Geef je dan op voor het bestuur van Dansstudio
Release. Wij zijn op zoek naar enthousiaste bestuursleden die graag een handje uithelpen!

Wij wensen iedereen een mooie, zonnige en fleurige zomervakantie toe!
Wij zien jullie weer na de zomervakantie!

Heel veel dansgroetjes!

Iris Joyce Esther
Bestuur Dansstudio Release


