
Wat vliegt de tijd als je danst. Nog maar een paar weken en dan mogen jullie allemaal gaan stralen op het podium van Theater a/d Slinger. 

In deze nieuwsbrief lees je de laatste informatie over de voorstelling en krijg je ook informatie over de audities voor de selectiegroepen, 

de open lesweek en het zomerrooster.

 

EXTRA VOORSTELLING SHOW A EN WIJZIGING AANVANGSTIJDEN SHOW A

Omdat er erg veel mensen waren zonder kaartje hebben we na veel wikken en wegen besloten om een extra voorstelling toe te voegen aan 

de eindvoorstelling op zondag 23 juni. Zowel voor ouders, leerlingen, docenten en ons team is het schakelen en we begrijpen dat dat niet 

altijd even goed uitkomt. Een goed leermoment voor ons voor volgend jaar! Maar mede dankzij jullie flexibiliteit gaat het ons lukken om 

deze extra voorstelling te realiseren. Dank daarvoor!

Let op: Heb jij tickets besteld vóórdat deze wijziging heeft plaatsgevonden? Dan zijn die tijden NIET juist! Houd rekening met deze 

nieuwe aanvangstijden:

 

09.15 uur Deuren open voor voorstelling 1 

09.30 uur Show A, voorstelling 1 (voorheen voorstelling om 10.00 uur)

 

11.15 uur Deuren open voor voorstelling 2 

11.30 uur Show A, voorstelling 2 (voorheen voorstelling om 12.30 uur)

 

13.45 uur Deuren open voor voorstelling 3 

14.00 uur Show A, voorstelling 3 

 

OPEN LESWEEK

Van 24 juni t/m 29 juni is het weer tijd voor een open lesweek. Heb je vrienden die ook wel van bewegen houden? Neem ze mee, zodat ze 

zelf kunnen ervaren of een dans- of sportles volgen bij DANSJA misschien wat voor ze is. Tijdens de open lesweek kan je gratis proeflessen 

volgen. Ook als je aL  danst of sport bij DANSJA is dit een leuke kans om eens met een andere les mee te doen. Opgeven kan via 

https://mijn.dansja.nl/proefles. 

 

BOYS ONLY

Na de zomervakantie starten wij met stoere boys-lessen. Heb jij een zoon die dansen erg leuk vindt, maar het liefst écht alleen met jongens 

danst? Dan kan hij voor de zomervakantie nog een proefles volgen. 

Wanneer? 

Maandag 24 juni 15.30-16.30 uur, proefles boysgroep 6, 7 en 8. 

Maandag 1 juli 15.30-16.30 uur, proefles boysgroep 3, 4 en 5. 

Meer informatie? Neem contact op via mandy@dansja.nl. Aanmelden voor de proefles kan via https://mijn.dansja.nl/proefles

 

4 WEEKSE CURSUS PEUTERDANSOP WOENSDAGOCHTEND 

Heb jij ook een peuter die niet stil kan staan bij het horen van muziek?! Probeer dan een keer peuterdans. De danslessen worden op een 

speelse, maar leerzame manier rondom een thema opgebouwd, waardoor de peuters met veel variatie van dansoefeningen en dansjes 

lekker in beweging zijn! Daarnaast toveren wij regelmatig materialen tevoorschijn! De cursus peuterdans vindt plaats van woensdag 26 juni

t/m woensdag 17 juli 2019 van 09.45 uur tot 10.30 uur. Bij voldoende animo wordt het na de zomervakantie een vaste les op ons lesrooster.

Kosten zijn € 20,00. Aanmelden kan via onze website of via mandy@dansja.nl.
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AUDITIE SELECTIES EN TECHNISCHE TALENTENKLAS
Op zaterdag 29 juni houden wij audities voor onze selecties én de nieuwe technische talentenklassen! Bij de selecties ligt de focus op
Streetdance/Hiphop en gaan wij naar een danswedstrijd. Met de technische talentenklas ligt de nadruk op het ontwikkelen van de technische
dansstijlen zoals Klassiek Ballet, Modern en Jazz. Lijkt het jou leuk in de selectie of technische talentenklas te dansen?! Doe dan auditie! Je bent
ook welkom als je niet bij DANSJA danst. Geef je op via mandy@dansja.nl
 
AFRO/DANCEHALL
Binnen DANSJA worden verschillende dansstijlen gegeven voor tieners, zoals Streetdance, Hip Hop, Modern en Klassiek Ballet. Volgend 
seizoen komen daar twee nieuwe dansstijlen bij namelijk, Urban Contemporary en Afro/Dancehall. Kort samengevat; Urban Contemporary is 
een mix van Hip Hop met invloeden van Moderne Dans en Afro/Dancehall is een energieke, vrolijke en uitdagende dansles. Tijdens de open
lesweek van maandag 24 juni t/m zaterdag 29 juni is het mogelijk om mee te doen aan deze lessen. De dag en lestijd staat nog niet helemaal 
vast, dus houd onze social media in de gaten of stuur tegen die tijd een berichtje naar mandy@dansja.nl. 
 
ZOMERROOSTER
Van 8 juli t/m 1 september is DANSJA gesloten i.v.m. de zomervakantie. Maar 8 weken niet dansen/sporten, dat is ook niet leuk. Daarom 
hebben we een zomerrooster gemaakt. De ene keer kan je meedoen met Zumba en de andere keer weer met Step of HIIT. Zo wisselen we het
elke week af, zodat iedereen wel eens mee kan doen. De meeste lessen zijn voor volwassenen, maar ook aan de kinderen is gedacht. Voor hun
staat een aantal keer Jumping! op het rooster. Het  zomerrooster wordt deze maand bekend gemaakt via Facebook, Instagram en in de les.
 
INDELING VOLGEND DANSSEIZOEN
Momenteel zijn wij achter de schermen aan het puzzelen met het lesrooster voor seizoen 2019/2020. Het kan voorkomen dat een leerling op 
dit moment niet helemaal op zijn/haar plekje zit, geef dit dan zeker aan. Wij denken graag mee! Tevens is het natuurlijk mogelijk om volgend
seizoen meerdere keren per week te dansen en/of te sporten, dan geldt een korting van 20%. Bekijk onze dans- en sportlessen op de website.
 
PARKEREN EINDVOORSTELLING 
Onze jaarlijkse eindvoorstelling wordt gehouden in Theater Aan de Slinger in Houten. Kom je met de auto naar Theater Aan de Slinger dan kan
je deze parkeren in parkeergarage Kruitmolen. Op het plein voor het theater mag niet geparkeerd worden. Parkeergarage Kruitmolen ligt op 1
minuut lopen van Theater Aan de Slinger en is 24 uur per dag open. Tarief: de eerste 2 uur gratis, vanaf het 3e uur betaalt u € 1,50 per uur. Het
theater heeft desgewenst uitrijkaarten à € 5,00 te koop.
 
DVD-VERKOOP
De dvd voor de eindvoorstelling is vanaf nu te reserveren aan de balie in de huiskamer. Ouders die twee dvd’s willen kopen, omdat hun
zoon/dochter allebei in een andere voorstelling dansen krijgen 10% korting. Deze korting geldt dus niet als vriendje/vriendinnen samen 2 dvd’s
bestellen. Een dvd kost € 13,00 en twee dvd’s kosten € 23,40 (dvd’s kunnen contant of per pin voldaan worden). De dvd is vanaf maandag 2
september 2019 op te halen in de dansstudio.
 
WIST JE DAT:
 
·   je nu al de dvd van de eindvoorstelling kan reserveren aan de balie in de huiskamer? De dvd kost € 13,00
·   de danslessen op zaterdag 8 juni wel gewoon doorgaan (Pinksterweekend)?
·   er een aangepast lesrooster is van maandag 17 juni t/m donderdag 20 juni ivm Avondvierdaagse? Het aangepaste rooster is te vinden op 
    onze website
·   onze laatste lesweek is van maandag 1 juli t/m zaterdag 6 juli 2019?
·   wij in juni en juli Bootcamp gaan geven aan kids van BSO SKIJ? Is dat ook jouw BSO en lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je dan op via   
    skij@skij.nl
·   wij op zaterdag 13 juli 2019 weer een aantal optredens mogen verzorgen tijdens de Sportfair? Momenteel zijn wij druk met de 
    voorbereidingen en het rooster. 
·   Mandy op dinsdag 18 juni weer de warming-up verzorgt bij de avondvierdaagse? 
·   wij ook te vinden zijn op Instagram?
·   Mandy nog een aantal kaartjes van voorstelling 1 en 2 'achter de hand' heeft? Echter gaan deze aller-aller-allerlaatste kaartjes in de vrije 
    verkoop vanaf donderdag 6 juni. Zeker zijn van je kaartje? Neem dan even contact op met Mandy.
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 8 juni 2019                                                 Wel gewoon les 
 
Maandag 17 juni t/m donderdag 20 juni 2019     Aangepast lesrooster ivm Avondvierdaagse, zie rooster op de website
 
Dinsdag 18 juni 2019                                                Warming-up van DANSJA tijdens avondvierdaagse
 
Zondag 23 juni 2019                                                 Eindvoorstelling "Mix It"
 
Maandag 24 juni 2019                                             Proefles Boys Only groep 6, 7 en 8
 
Maandag 24 juni t/m zaterdag 29 juni 2019        Open lesweek
 
Zaterdag 29 juni 2019                                              Audities selecties en technische talentenklas
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