
Nieuwsbrief         Donderdag 14 april 2016 
Dag van sport en bewegen, 24 april 2016 
Op zondag 24 april 2016 start in Weert een week vol feestelijkheden omtrent koningsdag.  
Deze dag staat in het teken van sport en bewegen. 
Dansstudio Release is ook deze dag van de partij. Wij zullen in het centrum van Weert gaan 
optreden. Het optreden start om 13.00 uur tot 13.30 uur.  
De leden die meedoen worden om 12.00 uur verwacht bij de kledingkelder gelegen aan de Nazareth 
steeg. Vanuit hier lopen wij gezamenlijk naar het centrum.  
De leden kunnen weer om 14.00 uur opgehaald worden bij de kledingkelder gelegen aan de Nazareth 
steeg.  Voor verdere informatie zie de informatiebrief die u heeft ontvangen via uw emailadres.  
Internationaal Kinderfeest, 1 mei 2016 
Op zondag 1 mei word er in het Munttheater in Weert wederom een Internationaal Kinderfeest 
georganiseerd. Dansstudio Release gaat zich ook vertegenwoordigen en zal hier ook spetterende 
dansen laten zien. Als u wilt komen kijken naar het optreden dan kan dit, de toegang is namelijk 
gratis. Verdere informatie volgt in een informatiebrief die u ontvangt via uw emailadres. 
Harmonie ’t Hart & Dansstudio Release, 29 mei 2016 
Op zondag 29 mei 2016 gaan wij samen met Harmonie ’t Hart een mooie show geven in het 
Munttheater in Weert. Alle groepen van Dansstudio Release zullen zich hier van hun beste kant laten 
zien. Wilt u komen kijken? Dat kan! U dient hiervoor wel een entreekaartje te kopen, hou daarom de 
website van het Munttheater in de gaten. Want op = op! 
Voor de leden is het van belang dat zie die dag om 12.45 uur aanwezig zijn bij het Munttheater. We 
zullen samen komen op het parkeerdek boven de Albert Heijn. Hier is de artiesteningang van het 
Munttheater. Rond 17.00 uur kunnen de leden weer opgehaald worden.   
Verdere informatie volgt! 
Generale repetitie, 25 juni 2016 
Op zaterdag 25 juni is de generale repetitie voor onze jaarlijkse uitvoering in het Munttheater. 
De generale repetitie vind plaats in het gemeenschapshuis Groenewoud gelegen aan de Kesselstraat. 
Er zullen deze dag twee generale repetities plaatsvinden met verschillende groepen. Lees het goed 
door! 
De eerste generale repetitie start om 10.00 uur tot 12.30 uur.  
De groepen die dan aanwezig zullen zijn: 
1. Jelly Beans 
2. Movezz 
3. De Diva’s 
4. Bende van Ellende 
5. Tequila Boomers 
De tweede generale repetitie start om 13.00 uur tot 15.30 uur. 
De groepen die dan aanwezig zullen zijn: 
1. Happy Feet 
2. De kakelkopjes 
3. Bende van Ellende  
4. Tequila Boomers 
 



Uitvoering Let’s Party, 26 juni 2016 
Op zondag 26 juni is het dan eindelijk zo ver! De jaarlijkse uitvoering is weer daar! 
Dit jaar staat het in het teken van het 40 jarig jubileum van Dansstudio Release.  
De uitvoering heeft dan ook de toepasselijke naam: LET’S PARTY! 
Met een reis terug in de tijd word de show een knalfeest! U komt toch zeker ook?! 
Verdere informatie volgt! 
 
Release, 40 jarig jubileum, 29 juni 2016 
Op woensdagavond 29 juni vieren wij dat Dansstudio Release 40 jaar bestaat! 
We gaan er een leuke avond van maken maar wat wij precies gaan doen blijft nog even een geheim! 
Op deze avond gaan de volgende groepen mee: 
1. Tequila Boomers 
2. Bende van Ellende 
3. Bodyfit 
Hou deze avond vrij in je agenda! 
Het enige wat je mee hoeft te nemen is een mooie glimlach en goede zin! 
Verdere informatie volgt. 
 
Release 40 jarig jubileum, 30 juni 2016 
Op donderdagavond 30 juni vieren wij dat Dansstudio Release 40 jaar bestaat! 
We gaan er een leuke avond van maken maar wat wij precies gaan doen blijft nog even een geheim! 
Op deze avond gaan de volgende groepen mee: 
1. De Diva’s 
2. De Kakelkopjes 
3. Movezz 
Hou deze avond vrij in je agenda! 
Het enige wat je mee hoeft te nemen is een mooie glimlach en goede zin! 
Verdere informatie volgt.  
 
Release 40 jarig jubileum, 2 juli 2016 
Op zaterdag 2 juli vieren wij dat Dansstudio Release 40 jaar bestaat.  
We gaan dan met de groepen Happy Feet en Jelly Beans een dagdeel een feestje vieren.  
Hou deze agenda in de gaten, want deze dag mag je niet missen! 
Verdere informatie volgt! 
 
 
 
Heel veel dansgroetjes!  
Iris Esther 
Bestuur Dansstudio Release 


