
 
 
 
 

Nieuwsbrief juni 2020     
 

Terug van weggeweest, de nieuwsbrief! Want we hebben weer nieuws! En wat voor nieuws, veel nieuwe 

ontwikkelingen, zoals ons SummerDANCEcamp, een zomersportabonnement en een Family Escape room! 

Ook zijn er bij de Katoenfabriek nieuwe shirts te bestellen in het kader ‘Support Your Local’ actie! Dus lees 

snel verder! 

 

Groepsindeling volgend seizoen 

Op woensdag 10 juni is de indeling voor volgend seizoen verzonden. Geen mail gehad? Laat het weten. 

 

SummerDANCEcamp 

Vakantieplannen in het water gevallen door COVID-19 en is dansen iets wat jij graag doet? Dan hebben wij 

voor jou de ideale oplossing. Kom dan naar ons SummerDANCEcamp! In de zomervakantie lekker 3 dagen 

dansen! Wat gaan we doen? Véél dansen, dansen en nog eens dansen! Je volgt workshops in verschillende 

dansstijlen en je leert een toffe choreografie aan. De choreografie gaan we filmen, zodat je een leuk 

aandenken heb aan deze drie fantastische dansdagen. Naast de danslessen plannen we ook 

dansgerelateerde activiteiten, maar dansen is toch echt het meest wat we gaan doen. Het 

SummerDANCEcamp is van dinsdag 11 augustus t/m donderdag 13 augustus van 10.00 - 16.00 uur en is 

voor de leeftijd van 8 t/m 11 jaar. Kosten voor deze 3 dagen zijn € 120,00, dit is inclusief lunch, drinken en 

lekkers. Uiteraard verzorgen wij deze SummerDANCEcamp volgens de richtlijnen van het RIVM. 

SummerDANCEcamp is voor zowel leden als niet-leden van DANSJA. SummerDANCEcamp gaat door bij 

minimaal 10 aanmeldingen. Maximaal aantal is 16, dus vol = vol. De 4e week van de zomervakantie wordt 

een week om nooit meer te vergeten! Gaat het bij jou ook al kriebelen? Geef je dan op via info@dansja.nl   

 

Vooropleiding 

Ben jij 13 jaar of ouder en denk je na over een toekomst in de danswereld? Dan is de vooropleiding wellicht 

iets voor jou! Iedere zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur verzorgen wij een middag vullend programma 

met onder andere veel verschillende dansstijlen, maar ook krijg je auditietraining, blessurepreventie, 

voorlichting over voeding, doe je mee aan optredens en wordt er een dansvoorstelling bezocht. Natuurlijk 

vindt er ook een tussentijdse- en eindevaluatie plaats, zodat we een optimale ontwikkeling kunnen 

ondersteunen. Dit allemaal om jou zo goed mogelijk voor te bereiden op de danswereld! Weet jij nog niet 

zeker of jouw toekomst in de danswereld is, maar wil je wel dansen op het hoogst haalbare niveau, dan 

bieden we jou ook de mogelijkheid om auditie te doen. Meer informatie of aanmelden voor de auditie kan 

via info@dansja.nl. Vermeld hierbij jouw naam, leeftijd en danservaring. De auditie vindt plaats op zaterdag 

4 juli. Voor meer informatie zie https://www.dansja.nl/vooropleiding/ 

 

Audities 

Dit jaar loopt alles anders en zo ook de planning van onze audities. We hebben een nieuwe datum geprikt 

en ja, zet zaterdag 4 juli in jouw agenda! Op deze dag vinden de audities plaats voor de voorselectie, de 

selectie, de demoteams, de technische talentenklassen en de vooropleiding. Wil jij meer uitdaging, 

verdieping of zie jij jouw toekomst in de danswereld? Geef je dan op voor deze auditie! De auditieplanning 

wordt gemaakt op basis van de aanmeldingen. Alle leerlingen dienen ieder jaar opnieuw auditie te doen. 

Meld je aan voor de auditie op zaterdag 4 juli via info@dansja.nl 

 

Zomervakantie 

De zomervakantie bij DANSJA is van maandag 29 juni 2020 t/m zondag 30 augustus 2020. In deze periode 

zijn er geen danslessen, maar de sportlessen voor de volwassenen gaan wel door. En goed nieuws! Wij 

hebben besloten geen aangepast sportrooster te maken. De sportlessen zoals ze nu op het buitenrooster 

staan zetten we deze zomer voort! 
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Zomersportabonnement 

Ben jij deze zomer ook (grotendeels) thuis en wil je toch in 

beweging blijven? Dan is het mogelijk om een 

zomersportabonnement te nemen. Het zomersportabonnement 

loopt van maandag 29 juni t/m zaterdag 29 augustus. Om 1 keer in de week te kunnen sporten betaal je 

voor deze periode een totaalbedrag van € 50,00. Wil je onbeperkt kunnen sporten, dan betaal je in totaal € 

70,00. De sportlessen die wij aanbieden zijn HIIT, Pilates, Yoga, Zumba en Zumba Low. Voor meer 

informatie neem contact op via info@dansja.nl 

 

Actie sportleden 

In de zomervakantie van DANSJA gaan de sportlessen wel gewoon door. En voor deze periode hebben wij 

ook nog een leuke actie bedacht! Sport jij normaal 1 of 2 keer per week, maar wil je in de zomervakantie 

(maandag 29 juni t/m zaterdag 29 augustus 2020) onbeperkt sporten, dan kan dat! Voor € 10,00 per maand 

kan je tijdens de zomervakantie jouw huidige abonnement omzetten naar onbeperkt sporten. Wil je dit 

ook? Stuur dan een mailtje naar info@dansja.nl. 

 

Family Escape Room! -  Lukt het jullie om binnen 1 uur te ontsnappen uit de studio van DANSJA? 

Nou... wat krijg je als je als creatieveling een lange tijd stil zit? Super leuke ideeën, namelijk een 

puzzelescaperoom! Puzzels, codes, kleuren, zoek, en ontcijfer! We zijn op dit idee gekomen omdat het 

natuurlijk zonde is dat de dansstudio al zo'n lange tijd niet wordt gebruikt. En met de zomervakantie in 

aantocht zijn leuke activiteiten (voor thuisblijvers) natuurlijk welkom! Inmiddels is de Family Escape al 

uitvoerig getest, dus we kunnen van start! YES! De eerste ronde Family Escape is te boeken op zaterdag 27 

juni, tussen 13.00 – 17.00 uur. Kosten € 25,00 per gezin. Deze middag hebben we dus plek voor 4 gezinnen, 

kids vanaf 7 jaar. Reserveer jij snel jullie plekje? Stuur een mailtje naar info@dansja.nl Vinden jullie dé 

sleutel? 

 

T-shirt actie – Support your local 

Laura van Lanidesign heeft een tof ontwerp gemaakt voor een nieuw (en tijdelijk) t-shirt! Met de 

toepasselijk tekst; ‘If you can read this you’re dancing too close to me’. Door de Katoenfabriek uit Utrecht is 

deze support your local actie opgezet. De kwalitatief goede en duurzame shirts zijn zowel in kindermaat als 

volwassenmaat te bestellen. De kosten voor een shirt zijn € 25,00 waarvan € 10,00 naar DANSJA gaat. Wil je 

het shirt bestellen? Dit kan via https://katoenclub.nl/ 

 

Danskamp 

Door COVID-19 hebben we helaas moeten besluiten om ons danskamp, welke gepland stond van 19 juni 

t/m 21 juni 2020, te verplaatsen. De nieuwe datum voor het danskamp 2020 is van vrijdag 25 t/m zaterdag 

27 september. De leerlingen die zich hadden opgegeven voor het danskamp in juni zijn hier al over 

geïnformeerd en zij hoeven zich niet opnieuw in te schrijven.  

 

Sportfair 

Op zondag 30 augustus 2020 stond het jaarlijkse evenement Sportfair weer op onze agenda. Maar door de 

Corona maatregelen heeft de organisatie besloten dat de Sportfair op 30 augustus niet door kan gaan. De 

organisatie van de Sportfair is met de gemeente in gesprek of zij de Sport- & CultuurFair kunnen 

verplaatsen. Zodra de organisatie goedkeuring heeft ontvangen, informeren wij jullie weer wanneer de 

nieuwe datum is.  

 

Wist je dat:  

• we volgend jaar weer voor Kunst Centraal verschillende basisscholen in IJsselstein mogen bezoeken 

voor het project Cultuur Actief. Leuk! 

• Mandy nog steeds bezig is om te kijken of we de eindvoorstelling kunnen verplaatsen. Echter blijkt 

dit erg lastig te zijn, omdat andere partijen ook hun geannuleerde voorstellingen willen verplaatsen. 

Zodra hier meer duidelijkheid over is, laten we het weten! 
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 SPONSOR GOUD   

 

    

 

 
 

 

 

SPONSOR BRONS 

 

 

 

 
 

 

 

GOEDE VRIENDEN 
 

 

        

 
 

 

 

 

 

 

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

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