
Maart roert zijn staart en april doet wat hij wil. En wij doen dat ook! Er staat weer een heleboel op stapel deze maand. Zo start op 1 april  

de kaartverkoop voor de voorstelling. Die gaat deze keer via de website van Theater a/d Slinger. Én, er zit dit jaar geen maximum op het 

aantal te kopen kaarten, dus wees er op tijd bij! Verder deze maand een workshop Feminine hiphop voor onze leerlingen van 12 jaar en 

ouder, de generale repetitie in 't WOC en optredens op Koningsdag en tijdens de Koningsspelen. DANSJA laat IJsselstein dansen!

 

SPONSORING GEZOCHT VOOR EINDVOORSTELLING 2019

Ook dit jaar is het weer een hele organisatie rondom de dansvoorstelling op zondag 23 juni 2019. Om deze organisatie nog beter neer te 

kunnen zetten zijn wij op zoek naar sponsoren. Van dit sponsorgeld regelen wij nóg toffere kostuums, laten wij programmaboekjes drukken, 

regelen we iets lekkers en drinken voor de leerlingen etc. Wij doen graag iets voor u terug. Naast een vermelding op de website kunnen we 

uw logo tonen voor aanvang van de voorstelling, geven we vrijkaarten weg en nemen we uw logo op in het programmaboekje. Vanaf 

€ 50,00 kunt u ons al steunen. Ook sponsoring in natura, zoals elk jaar de ijsjes van Kaatje en Co, is uiteraard ook mogelijk. Geïnteresseerd?

Bezoek onze website voor meer informatie, https://www.dansja.nl/sponsors/ of neem contact op met Mandy via mandy@dansja.nl.

 

JUMPING! GAAT NU ECHT VAN START!

De energieke Jumping! try-outs zitten erop. Wij hebben veel blije gezichten gezien. Zowel bij kids en tieners, maar zeker ook bij volwassenen. 

Deze sportles op een trampoline is niet moeilijk en heeft een hele hoge fun-factor! Lekker zweten, swingen en springen! Heb jij dit gemist en 

ben jij (of jouw zoon/dochter) toch benieuwd? Geef je dan op voor een gratis proefles! Wij gaan een 10-weekse cursussen aanbieden, 

waarbij het mogelijk is om later in te stromen. Via de website kan je je inschrijven voor één van deze cursussen of je kan je aanmelden voor 

een proefles. Doe eens gek 😉

De cursussen starten in de week van maandag 1 april. 

maandag 17.15 uur - 18.00 uur - gr 4 t/m 8

maandag 18.00 uur - 18.45 uur - tieners

donderdag 19.00 uur - 19.45 uur - volwassenen

vrijdag 9.15uur - 10.00 uur – volwassenen

zaterdag 11.45 uur - 12.30 uur - gr 4 t/m 8

 

HIIT, NU OOK OP DONDERDAGAVOND!

Na het succes van de HIIT op dinsdagavond o.l.v. Myrthe, komt er een extra HIIT-les bij op donderdag o.l.v. Isabelle. HITT-training is een 

High Intensity Interval Training waarbij iedere week alle spiergroepen worden aangesproken. De work-outs hebben een hoge intensiteit en 

zijn iedere week anders. De oefeningen zorgen voor een goede vetverbranding en dagen je uit je eigen grenzen op te zoeken binnen een 

voor jou comfortabel niveau. We sluiten de les af met een lekkere stretch. Lijkt dit je wat? Volg dan een gratis proefles!  Je kan deze lente 

ook nog een cursus HIIT volgen? De cursus bestaat uit 5 lessen op donderdag 11 en 18 april, en 9, 16 en 23 mei 2019. Tijd: 19.45 uur tot 

20.30 uur. De cursus kost € 25.00. Schrijf je in via onze website of als je al lid bent via www.mijn.dansja.nl(mijn activiteiten en dan 

inschrijfformulier). Meer informatie? Stuur dan een mail naar mandy@dansja.nl.

 

TWEEDE STEP CURSUS

De vorige step cursus was volle bak waardoor de steples nu vast op ons lesrooster staat op donderdagavond van 20.30 uur tot 21.30 uur 

o.l.v. Isabelle. Het is iedere week een feestje, maar wij hebben ambities en zouden het super tof vinden als er nog meer dames zijn die 

houden van een uitdaging, lekker dansen, zweten en gaan met die banaan! Daarom zetten wij nogmaals een cursus step op. Wie-o-wie 

houdt van een uitdaging en wilt dit eens proberen? De cursus vindt plaats op donderdag 11 en 18 april, 9, 16, 23 mei 2019. Tijd: 20.30 uur

tot 21.30 uur. De cursus kost € 30.00. Schrijf je in via onze website of als je al lid bent via www.mijn.dansja.nl(mijn activiteiten en dan 

inschrijfformulier). Meer informatie? Stuur dan een mail naar mandy@dansja.nl
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WORKSHOP FEMININE HIP HOP 12+ OP ZATERDAG 6 APRIL 2019

Op zaterdag 6 april staat er een toffe workshop Feminine Hiphop op de agenda. Feminine is gebaseerd op verschillende Hiphopstijlen 

waarbij de vrouwelijke kant extra wordt benadrukt. De workshop is voor leden en niet-leden vanaf 12 jaar en wordt gegeven door 

dansdocent Nathalie Poortvliet. De kosten zijn € 7,50 per persoon. Aanmelden kan via https://mijn.dansja.nl/Inschrijven.Let's have some fun!

 

MAAND-TOPPER DANSJA-LEGGING

Deze maand in de aanbieding, onze DANSJA-legging! Gewoon omdat ie zo lekker zit ;-) Voor de kinderlegging betaal je nu maar € 20,00

en de volwassenenlegging kost nu maar € 22,50. De actie is geldig van maandag 1 april t/m donderdag 18 april.

 

GENERALE REPETITIE ZATERDAG 13 APRIL 2019 

Het is bijna zover: de generale repetitie voor de eindvoorstelling! Deze generale repetitie wordt gehouden op zaterdag 13 april in sportzaal 

WOC Zenderpark in IJsselstein. De informatiebrief is al verzonden naar alle leden, maar hieronder nog een keer de tijden:

 

- Leerlingen welke in show B dansen, hebben de generale repetitie van 10.00 uur tot 12.15 uur (uiterlijk 09.45 uur aanwezig zijn).

- Leerlingen welke in show A dansen, hebben de generale repetitie van 13.00 uur tot 15.15 uur (uiterlijk 12.45 uur aanwezig zijn). 

- Leerlingen welke in de selectie dansen zijn de hele dag aanwezig (van 10.00 uur tot 15.15 uur).

 

KOSTUUMS PASSEN

Van maandag 20 mei t/m zaterdag 25 mei 2019 hebben wij pasweek. In deze week gaan wij de kostuums passen. Een deel van deze kleding

 wordt vanuit DANSJA verzorgd en een deel zal van thuis meegenomen worden. Tijdens de pasweek kunnen we zien of iedereen een 

kostuum heeft, of iedereen er hetzelfde uitziet, of er nog wat mist etc. Binnenkort ontvangt iedereen een informatiebrief met daarin meer 

uitleg over de pasweek en welke kleding er meegenomen moet worden. 

 

PASEN & MEIVAKANTIE

Van vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei is DANSJA gesloten en worden er geen dans- en sportlessen gegeven in verband met Goede Vrijdag, 

Pasen en de meivakantie. De volwassenlessen op maandag 29 april 2019 gaan wel door. Deze avond geeft Myrthe les en dan kan je van 

19.30 uur tot 20.30 uur Pilates volgen en van 20.30 uur tot 21.30 uur HIIT (ipv Zumba en Streetdance). Iedereen is welkom, dus ook niet-leden. 

 

KORTING OP DANSVOORSTELLINGEN

Stadsschouwburg Utrecht biedt dansers in de regio Utrecht een leuke korting aan voor drie dansvoorstellingen. Met de kortingscode 

DANSACTIE betaal je maar 10 euro per kaart! De korting geldt voor de volgende voorstellingen:

25 april: This is my last dance - Tabea Martin & Simona Bertozzi. In dit duet dansen deze twee danseressen hun laatste dans. 

https://stadsschouwburg-utrecht.nl/agenda/2018-19/this-is-my-last-dance-1/

2 mei: The Little Great People - Jiri Pokorny. Deze jonge dansmaker danste 7 jaar bij het Nederlands Dans Theater en maakt nu voor de 

eerste keer een eigen, avondvullende productie. https://stadsschouwburg-utrecht.nl/agenda/2018-19/the-little-great-people/

28 mei: Achterland - Rosas/Anna Teresa De Keersmaeker. Rosas herneemt ‘Achterland’ uit 1990, waarin Anne Teresa De Keersmaeker voor 

het eerst de muzikanten een actieve rol liet vervullen op het podium. https://stadsschouwburg-utrecht.nl/agenda/2018-19/achterland/

 

WIST JE DAT:

·      je binnenkort weer een paaseitje krijgt bij de koffie/thee?

·      wij optredens verzorgen tijdens Koningsdag? Kom je ook kijken? Wij treden op in de Kloosterspeeltuin van 10.30 uur tot 11.00 uur.

·      wij weer op verschillende scholen gaan dansen tijdens de Koningspelen op vrijdag 12 april 2019? Ken jij de Pasapas al?

·      Demi, Megan en Mandy workshops gaan geven in het Dick Bruna Huis? Kom je ook een Nijntje dansworkshop volgen van 9  t/m 12 april?

·      wij steeds meer de afmeldingen ontvangen via https://mijn.dansja.nl? Supergoed! Zo zijn de docenten ook gelijk op de hoogte.

·      wij een kleine roosterwijziging hebben op dinsdagavond? Vanaf dinsdag 2 april is de Pilates van 19.15-20.15 uur en HIIT van 20.15-21.15 

       uur. Les meedoen? Dat kan! Meld je aan via onze website.

·      wij in maart weer meerdere klassen van het Cals College IJsselstein op bezoek hebben gehad? Wij houden van samenwerken!

 

 

 

 

 



 
                                                      
 
Vrijdag 22 maart t/m vrijdag 12 april 2019                         Cursus ouder & kind peuter
 
Zaterdag 23 maart t/m zaterdag 13 april 2019                  Cursus ouder & kind dreumes 
 
Maandag 1 april 2019                                                             Start kaartverkoop eindvoorstelling
 
Vanaf maandag 1 april 2019                                                  Start 10-weekse cursus Jumping!
 
Donderdag 4 april  2019                                                         Try-out Jumping! volwassenen
 
Zaterdag 6 april 2019                                                              Workshop Feminine Hip Hop
 
Vanaf donderdag 11 april 2019                                             Start 5-weekse cursus HIIT en Step
 
Zaterdag 13 april 2019                                                            Generale repetitie eindvoorstelling
 
Vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei 2019                               Meivakantie
 
Maandag 29 april 2019                                                           Wel les voor volwassenen Pilates en HIIT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sponsoren
Goud

Vrienden


