
 

Nieuwsbrief  September 2015 

 

Beste danseressen, ouders en verzorgers, 

Het nieuwe dansseizoen is weer begonnen en daar horen uiteraard weer leuke nieuwtjes bij. Middels 
onze nieuwsbrief willen wij jullie allen op de hoogte blijven houden van nieuws en ontwikkelingen. 
 

Start dansseizoen 2015 - 2016 

Vorige week zijn we weer met veel enthousiasme begonnen aan een nieuw dansseizoen. Dit jaar 

zullen Iris Ramaekers en onze nieuwe dansjuf Esther van de Vorst alle lessen verzorgen. Esther zal de 

lessen voor de Jellybeans, Happy Feet en MoVezzz verzorgen. Graag willen wij haar aan jullie 

voorstellen: 

Hoi allemaal, 
Ik ben Esther van de Vorst en ben 24 jaar. 
Vanaf dit dansseizoen ga ik lesgeven aan de jongste groep van 
Dansstudio Release. Dansen is het heerlijkste wat je kunt doen. Ik volg 
daarom ook al vanaf mijn vierde jaar danslessen bij Dansstudio Release 
(toen de Flamingo’s). Maar voor mijn vierde jaar kon ik er ook al wat 
van hoor. Mijn verdere hobby’s zijn sporten, lezen, winkelen, wandelen, 
weg zwijmelen bij een goede dansfilm en natuurlijk kan het dansen zelf 

daar ook niet aan ontbreken.Sommige van jullie zullen mij al eens gezien hebben in de 
danslessen. Afgelopen jaren heb ik een enkele keer de lessen van juf Joyce en juf Iris 
vervangen.Dansen en lekker los gaan op muziek is een goede manier om je lekker en 
happy te voelen. Plezier en veel lol dat je aan het dansen kunt beleven staat bij mij 
voorop. 

 

JUBILEUM, DANSSTUDIO RELEASE 40 JAAR: 
Januari 1976 is Dansstudio Release (toen de Flamingo’s) gestart met het verzorgen van danslessen. 

Tijd voor een feestje dus!  

Uiteraard willen wij dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en zullen we jullie op de hoogte houden 

van alle ontwikkelingen van het grote spektakel.  

 

Optreden: 
Zondag 20 september zullen Happy Feet en MoVezzz optreden bij het plein van de Hema!  

Alvast heel veel succes en dansplezier dames.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Een keer iets anders: 

Zoals iedereen weet is carnaval altijd een hele happening in Limburg. Waarom laten we dan 

niet met zijn alle als Dansstudio Release meedoen aan de carnavalsoptochten? Save the date 

en houdt 7 en 8 februari vrij voor een keer iets anders… dansen, zingen, springen in de 

carnavalsoptocht van Weert.  

 

Bij de carnavalsoptocht hoort natuurlijk ook een leuke slagzin. Dansjuf Esther en Iris zullen 

iedereen een formulier meegeven waarop jij de leukste slagzin kan bedenken. Uiteindelijk 

zal het bestuur de leukste slagzin kiezen en de creatieve danseres zal een leuk presentje 

ontvangen.  

 

Member get Member: 

Hoe leuk zou het zijn om samen met jouw vriendinnetjes of klasgenootjes van school te 

kunnen dansen. Elk lid van Dansstudio Release zal van de dansjuffen proeflessen meekrijgen 

die vrij te besteden zijn aan vriendinnen, vriendjes, kennissen, klasgenoten etc.  

Uiteraard krijgen de leden die hieraan mee doen ook een leuk presentje. 

 

 

Creatievelingen gezocht: 

Ben je graag bezig voor een club en heb je wat tijd over, meld je dan aan als vrijwilliger bij 

Dansstudio Release dansstudio.release@live.nl  

 

Noteer het in je agenda: 
20-09-2015 Optreden Happy Feet & MoVezzz 

07-02-2016 Grote optocht  

08-02-2016 Kinderoptocht 

01-05-2016 Internationaal kinderfeest  

18-06-2016 1e generale repetitie 

25-06-2016 2e generale repetitie 

26-06-2016 Uitvoering  
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