INFORMATIEBRIEF 1: SEIZOEN 11

Betreft: Start nieuw seizoen
Lieve ouders, verzorgers en leerlingen,
We hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad. Wij hebben heel erg veel zin om weer te beginnen.
Helaas konden we tijdens ons 10e seizoen niet echt onze verjaardag met u vieren, maar dat gaan we
dit seizoen zeker goed maken! Met maar liefst 2 eindvoorstellingen, waarvan 1 in januari en 1 in juni
en natuurlijk onze eindpresentatiefilm die we met elkaar gaan kijken in de Stadsschouwburg Velsen!
Hierover, maar natuurlijk over nog veel meer, informeren we u in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier.
Mocht u vragen hebben, schroom niet daar zijn we voor!
OPENING NIEUW SEIZOEN
De gehele eerste week is een proeflesweek, waarin je ook als lid, meerdere gratis proeflessen kunt
volgen. Dus doe ook gerust gratis een andere les mee! Je hoeft je voor deze lessen niet aan te
melden. Vanaf maandag 6 september gaan we echt van start en kun je tegen een kleine betaling nog
meer proeflessen volgen.
NIEUWE DOCENTEN
We heten met dit nieuwe seizoen twee onwijs toffe nieuwe docenten welkom; Britt van den Burg en
Romy Hoogland. Beide meiden zijn lekker pittig en hebben onwijs veel zin om te beginnen. Britt geeft
op zowel de woensdag les als op de donderdag. Op de woensdag neemt zij veel kinderlessen voor
haar rekening. Op de donderdag veel selectiegroepen, maar ook een vrij uur Modern/Jazz 16+. Bij juf
Romy kun je op de vrijdagavond terecht voor een stoere Urban of Female Hip-hop les. Kom gerust in
de eerste week een gratis proefles volgen!
EINDPRESENTATIEFILM
Op woensdag 10 november is het zover! Dan zullen
we 4x keer de eindpresentatiefilm vertonen in de
Stadsschouwburg Velsen! De film speelt 4x, omdat
we er zo voor kunnen zorgen dat u niet te dicht bij
elkaar hoeft te zitten. Ook kunnen dan zowel jong
als oud naar de film komen kijken. De eerste film
draait om 14.00 uur, de tweede film om 16.00 uur,
de derde film om 18.00 uur en de laatste film om
20.00 uur. Alle kaartjes kosten €10,- en kunt u
uitsluitend bij de Stadsschouwburg Velsen
bestellen. De kaartverkoop start vanaf: 26 augustus!

TWEE EINDVOORSTELLINGEN
Yes, het is een feit. We staan twee keer geboekt in de Stadsschouwburg Velsen en gaan dus maar
liefst twee keer voorstellingen neerzetten! Op zaterdag 15 januari voeren we twee keer ‘Goud &
Nieuw’. en voorstelling dat in het teken staat van ‘Goude ouwe’. Op vrijdag 14 januari vindt de
generale repetitie hiervan plaats en op zondag 9 januari de doorloop, maar zie voor het fijne overzicht
onze agenda. Op 17,18 en eventueel ook 19 juni voeren we ook twee of wellicht drie voorstellingen
op in het thema dat we nog eventjes geheim houden.. Natuurlijk houden we u op de hoogte van de
alle belangrijke informatie via onze informatiebrieven.
LIDMAATSCHAP
In dit nieuwe seizoen zijn er enkele wijzigingen in verband met het lesgeld en lidmaatschap. Vanaf 1
september zijn wij overgestapt naar 1 of 2 termijnbetalingen. Maar voor u als, oud lid, verandert er
niets. Vindt u het nog prettiger om zoals vanouds in 4 termijnen te betalen? Dan houden we dit voor u
aan. De kortingen die samenhingen met de betalingstermijnen, zijn hierdoor wel aangepast. De
tarieven voor 1 les per week of het volgen van lessen in de Dansklas/onze selectieteams zijn gewoon
gelijk gebleven. In de bijlage vindt u de algemene voorwaarden terug, waarin alles duidelijk staat
beschreven. Mocht u hier vragen over hebben, dan weet u ons te vinden.
AANPASSING LESROOSTER
We hebben in de zomervakantie een kleine aanpassing gedaan in het lesrooster wat u van ons voor
de zomervakantie heeft ontvangen. Het gaat om twee lessen die we hebben omgedraaid op de
dinsdag. Eerst stond er Urban 11-13 jaar om 16.30 uur, maar deze hebben we nu verplaatst naar 17.30
uur. Nu heeft selectie 10+ les om 16.30 uur. In de bijlage die we ook meesturen ontvangt u van ons
ook het nieuwe lesrooster.
Tevens zijn altijd onze bestanden terug te vinden op onze website. Denk hierbij aan een laatste
informatiebrief, de agenda, ons laatste lesrooster en bijvoorbeeld de algemene voorwaarden. U kunt
ze downloaden via het kopje ‘Downloads’.
LEUK NIEUWS!
Misschien heeft u het al gehoord of al een klein beetje gezien; juf Michelle is zwanger van haar eerste
kindje! Ze straalt en is ongelofelijk gelukkig. Tot de kerstvakantie zal Michelle nog gewoon aanwezig
zijn en alles in en rondom de studio begeleiden, maar omdat zij in januari is uitgerekend zal zij naar
alle waarschijnlijkheid niet bij de eindvoorstellingen in januari kunnen zijn. Gelukkig is de studio in
goede handen en wordt de volledige organisatie van de eindvoorstelling en daarna tijdens haar verlof
dan overgenomen door juf Nathalie Piek.

Zien we jullie weer eindelijk in onze wandelgangen en in de studio? We kunnen niet wachten!
Dansende groetjes,
Het hele team van DSM
Dansstudio Michelle

www.dansstudiomichelle.nl
info@dansstudiomichelle.nl
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