
 

 

 

 

 Nieuwsbrief september 2019     
 

We gaan weer beginnen! 

Na een fijne zomervakantie kijken we onwijs uit naar het nieuwe dansseizoen! De nieuwe planningen zijn 

gemaakt, gesprekken met samenwerkingspartners om IJsselstein nog meer te verbinden zijn geweest en onze 

visie is weer aangescherpt. Er zijn mooie ideeën gekomen uit de hulpvraag rondom onze nieuwe slogan! 

Jullie weten dat plezier een belangrijke pijler is, echter zijn er nog meer pijlers waarop wij gericht staan. De 

grootste daarvan zijn het sociale aspect en persoonlijke groei. Wij blijven in ontwikkelingen en aanscherpen. 

Dus vanaf heden gaan wij een mooi seizoen tegemoet vanuit de kracht: ‘DANSJA is samen leren dansen met 

progressie en plezier!’  

 

Open lesweken 

Van maandag 9 t/m 22 september staan de deuren van DANSJA open voor iedereen die eens een les 

wil proberen. Het is dan namelijk tijd voor de open lesweken. Bij alle lessen kan je vrienden, 

vriendinnen, neven, nichten, kennissen, collega’s en andere bekenden meenemen. Zelf eens een 

andere les uitproberen? Dat kan natuurlijk. Van te voren aanmelden via de website zou fijn zijn. 

 

Sporten bij DANSJA? Ja, zeker! 

De sportlessen zijn niet meer weg te denken uit het aanbod van DANSJA. Voor zowel volwassenen als 

kinderen hebben we verschillende sportlessen op het rooster staan zoals Jumping, HIIT, Zumba, 

Zumba Low en Pilates. Wil je graag sporten, maar kan je niet elke week op dezelfde tijd of wil je graag 

de ene week Zumba en de andere week HIIT volgen? Koop dan een 10-rittenkaart. Die is geldig voor 

alle sportlessen. Zo zit je nergens aan vast en kan je de lessen volgen die jij wilt. 

 

**Actie** 1 maand gratis lessen 

Verhoog je abonnement nu van 1x per week naar 2x per week of van 2x per week naar 3x per week 

en betaal hier pas per 1 oktober 2019 voor. De eerste maand krijg je je extra lessen dus gratis! Dit 

wordt verrekend in de volgende betalingsperiode. Deze actie is geldig van 1 t/m 30 september. Deze 

actie is niet van toepassing op de selectielessen en/of TTK-lessen. En volg jij meerdere lessen per 

week? Dan krijg je op de tweede en daarop volgende les 20% korting. Op onze website staat ons 

uitgebreide lesrooster. Dus was je al van plan om meer te gaan dansen en/of te sporten, dan is deze 

actie natuurlijk een mooi begin om mee te starten.  

 

Urban Contemporary 16+ 

Bij voldoende animo starten wij in september met Urban Conemporary 16+. Bij Urban Contemporary 

komen twee verschillende dansstromingen samen, Urban en Modern. In deze les werken we aan het 

verbinden van technische dansaspecten met de ‘rauwe’ kant van Hiphop. Een les waarin je even alles 

mag vergeten en mag dansen zoals jij bent… 

Urban Contemporary wordt gegeven door Rosanne op dinsdagavond van 20.15 uur tot 21.15 uur. Lijkt 

jou dit wat? Schrijf je dan snel in voor een proefles via onze website.  



 

Zumba cursus 6 weken - Thema: Films & series 

Hoe vind jij de muziek van onder andere Grease, Dirty Dancing 

en The Blues Brothers? Myrthe heeft voor haar Zumbales deze 

swingende nummers uitgekozen om het nieuwe dansseizoen vrolijk in te luiden! Heb je geen 

danservaring? Dat is niet erg! Daarom is de les op zaterdagochtend een Zumba Low, wanneer het 

nodig is worden de pasjes net iets meer uitgelegd. Maar natuurlijk wordt er zeker wel lekker gedanst 

en ga je zwetend de les uit, dus ook als je wel danservaring hebt is de les leuk! Het belangrijkste 

vinden wij dat je plezier beleeft. Deze 6 weekse cursus is op zaterdagochtend van 09.00 uur tot 10.00 

uur, een heerlijke start van je dag waarbij je gegarandeerd met energie het weekend in gaat! De 

cursus start op zaterdag 7 september 2019. De kosten voor de cursus zijn € 40,00. Inschrijven kan 

via www.dansja.nl, inschrijven. 

All you can dance/sport volwassenen 

In september kan je met deze leuke actie kennismaken met alle dans- en sportlessen van DANSJA. De 

actie is geldig van maandag 2 september 2019 t/m zaterdag 29 september 2019. Doe mee met deze 

sportieve actie voor slechts € 25,00. Wil je weten welke dans- en sportlessen wij aanbieden? Neem 

dan een kijkje op www.dansja.nl kopje lesaanbod. 

 

Boys Only 

Dansen is voor iedereen! Daarom starten wij, bij voldoende animo, in september met Boys Only. Ja, 

deze les is alleen voor jongens! Een streetdancegroep vol stoere moves en gave breakdancetricks. Een 

echte uitdagende les voor jongens die houden van dansen, maar niet tussen de meiden willen staan. 

Er wordt natuurlijk gewerkt aan kracht, souplesse en gecontroleerde bewegingen. Spreekt dit jou aan? 

Vraag dan een proefles aan. 

Wanneer is het? 

Maandag 15.30 uur tot 16.30 uur Boys Only groep 3, 4 en 5 

Dinsdag 15.00 uur tot 16.00 uur Boys Only groep 6, 7 en 8 

 

Cursus Musicaldans 

Vanaf woensdagavond 2 oktober starten wij met een cursus Musicaldans. Deze cursus is bedoeld voor 

zowel tieners als volwassenen. 

 

Tijdens de cursus musicaldans werk je binnen 8 lessen aan een compilatie uit of op de muziek van een 

bekende musical, als bijvoorbeeld Grease, Chicago, Fame, Saturday Night Fever of Caberet. De basis 

van musicaldans komt uit de jazz-dans, welke uit diverse soorten dansstijlen en technieken bestaat. 

Tijdens deze cursus wordt er ook aandacht besteed aan techniek om de geleerde passen zo goed 

mogelijk te kunnen uitvoeren. 

De cursus is van woensdag 2 oktober t/m woensdag 27 november (8 weken lang muv woensdag 23 

oktober ivm herfstvakantie) van 20.45 uur tot 21.45 uur. De kosten voor de cursus zijn € 60,00. Lijkt je 

het leuk om deze cursus te volgen, schrijf je dan snel in via https://mijn.dansja.nl/Inschrijven.  
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Jumping! Kids – 2 groepen 

Wil jij op een leuke manier aan je conditie werken? Dan is deze 

dansles op de trampolines zeker zeer geschikt! Lekker springen en daarnaast als groep aan een toffe 

choreo werken. Deze les is zeker goed voor je lichaam, maar vooral ook gewoon écht heel erg leuk om 

te doen!   

 

Wanneer is het? 

Maandag 17.15 uur  Jumping! Kids groep 2 t/m 5 

Maandag 18.00 uur  Jumping! Kids groep 6 t/m VO1 

 

Wil jij deze les eens proberen? Geef je dan op voor een proefles! 

 

Samenwerking Purkie 

In september starten wij weer een 8-weekse cursus Peuterdans in samenwerking met Kinderopvang 

Purkie. Op woensdagochtend van 10.30 uur tot 11.15 uur kan jouw zoon/dochter bij ons komen 

dansen, terwijl hij/zij bij Purkie op de opvang zit.  De cursus start op woensdag 18 september 2019 t/m 

woensdag 13 november 2019 (m.u.v. herfstvakantie). Opgeven kan via Purkie. 

Hulpvraag – nieuwe flyer verspreiden 

Nieuw dansseizoen, nieuwe flyer! Wij zijn trots op onze nieuwe flyer en dat willen wij heel IJsselstein 

laten weten. Wil jij wanneer het jou uitkomt in jouw wijk wat flyers rondbrengen? Dat zou echt top zijn! 

Stuur dan een berichtje naar info@dansja.nl. 

 

“The Daddy’s” 

Klinkt stoer he? Nou… wij zijn ook op zoek naar stoere vaders die het leuk vinden om te dansen. En 

dan niet stijldansen, maar dansen op een vette beat! Wij zijn heel benieuwd of er mannen zijn die van 

dansen houden en echte choreografieën willen leren. Dit zouden wij écht heel tof vinden! De dag en 

tijd is in overleg. Ben of ken jij iemand die dit wellicht leuk vindt? Laat dit dan even weten via 

info@dansja.nl.  

 

Eindvoorstelling 2020 

Het is altijd weer een feest, onze jaarlijkse eindvoorstelling in Theater aan de Slinger in Houten! Iedere 

keer weer ietsje beter, en net even anders. Zo hebben we geleerd van vorig jaar en staan er mooie 

plannen voor 2020. Omdat onze groei zich voortzet, maar wij niet willen dat je als ouder naar een 

lange voorstelling van 2,5 à 3 uur komt kijken, gaan wij de groepen volgend jaar verdelen over 2 

dagen. De reguliere groepen dansen óf op zaterdag óf op zondag. Voor de Technische 

Talentenklassen en de Selecties bestaat de kans dat zij wel op zaterdag én zondag worden ingedeeld, 

maar deze verdeling is nog niet gemaakt. De data staan al wel vast, dus noteer deze alvast in de 

agenda: zaterdag 16 mei en zondag 17 mei 2020 Theater aan de Slinger te Houten. 
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Wist je dat: 

 

 Mandy morgen zowel bij de mini huttenbouw, 

georganiseerd door SKIJ Kinderopvang, en ook bij de IJVO aanwezig is? Ook tijdens de 

feestavond gaat Mandy dansen en hoopt vele van jullie te zien! 

 Wij in de zomervakantie video-opnames hebben gemaakt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

Maandag 2 september t/m      All you can dance/sport volwassenen 

zaterdag 29 september 2019   

Zaterdag 7 september t/m  6 weekse Zumba cursus met thema Films  

zaterdag 12 oktober 2019 en series   

 

Maandag 9 september t/m      Open lesweken 

zaterdag 22 september 2019    

  

Dinsdag 10 september 2019       Olympiade Zenderpark –  

georganiseerd door Smallsteps Olle 

 

Woensdag 2 oktober t/m     8 weekse cursus Musicaldans 

woensdag 27 november 2019 

 

Vrijdag 4 oktober 2019     Verzorgen warming-up Family Run  

Kids Lodge 

 

Zaterdag 16 mei en zondag 17 mei 2020   Eindvoorstellingen Theater Aan de Slinger 



 

 

 
 

 SPONSOR GOUD  

 

    

 

 
 

 

SPONSOR KOPER 

 

 

 

 

SPONSOR BRONS 

 

 
 
 

 

GOEDE VRIENDEN 
 

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ook sponsor worden? Dat kan al vanaf € 50,00 per jaar.  

Meer info? Neem contact op via info@dansja.nl 

 


