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De laatste dagen van de vakantie zijn aangebroken. Bij ons komen de danskriebels oplaaien terwijl we de
laatste zonnestralen meepakken en muziek luisteren voor in de aankomende danslessen. Wij verheugen ons
op de eerste weken waarin we jullie allemaal weer terug zien en kunnen starten aan een nieuw seizoen met
leuke optredens en hopelijk weer een mooie show!
Open les weken
Aanstaande dinsdag starten wij met ons nieuwe rooster én met onze open lesweken. Dit houdt in dat iedereen
lessen mag komen volgen, in de eigen leeftijdscategorie, om te ervaren hoe dat is. Niet alleen nieuwe
potentiële dansers, maar ook alle dansers van DNA mogen de lessen uit proberen. Dus als je nog twijfelt over
welke dansvorm of les je wilt doen, dan kun je dit de eerste twee weken op je gemak ontdekken.
Het rooster voor dit seizoen is aangepast en waar nodig uitgebreid. Dat kan betekenen dat er veranderingen
zijn in lestijden. Sommige lessen zijn zelfs verplaatst van dag en andere dansers stromen vanwege hun leeftijd
door naar een andere les. Controleer het nieuwe rooster dus goed, voordat je naar de les komt. Het rooster is
altijd te vinden op www.dnadancestudio,nl, hier kun je ook het rooster downloaden voor op de koelkast.

Optreden 21 september
Op zaterdag 21 september 2019 wordt in Moordrecht de Mercato di Vivere gehouden. Hierbij krijgen alle
organisaties op het gebied van kunst en cultuur binnen de gemeente Zuidplas de gelegenheid zich te
presenteren en wordt er een lunch verzorgt voor mensen met hersenletsel en genodigden.
DNA Dance Studio zal 2 korte optredens verzorgen om 15.00uur en 15.45uur. Wij gaan tijdens dit optreden de
volgende dansen laten zien:
1. Ik voel mij (tutu on the beat en boys on the beat)
2. Ken je mij? (moderne dans)
3. Body (street hiphop groep 3-5)
4. Wat maakt het uit? (musical theatre jazz groep 3-5)
De dansers die tijdens de voorstelling deze dansen hebben gedanst zijn uitgenodigd om mee te doen, ook al
zijn ze gewisseld van les. We verzamelen rond 14.30 uur bij Vivere in Moordrecht. Na de optredens kunnen de
dansers direct mee naar huis.
Wanneer je één van deze dansen kent en je wilt meedoen, laat het ons dan weten.
Optreden 22 september
Op zondag 22 september zijn we uitgenodigd door Stichting Proplan om een optreden te verzorgen tijdens
een benefiet festival voor de hulp aan de weduwen van Srebrenica. Met de opbrengsten wordt er gebouwd
aan een zorgcentrum voor de weduwen van Srebrenica. Het evenement vindt plaats in Alphen aan den Rhijn
in het Ashram College. De volgende dansen zullen we daar laten zien:
1. Home
2. Work that body (Boys class groep 5-7)
3. Nerd (street hip hop vanaf 12jaar)
4. Freedom/Survivor (street hiphop vanaf 15jaar)
De dansers die tijdens de voorstelling deze dansen hebben gedanst zijn uitgenodigd om mee te doen, ook al
zijn ze gewisseld van les. De exacte tijden worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Wanneer je één van deze dansen kent en je wilt meedoen, laat het ons dan weten.
Wist je dat:
- Juf Nathalie tijdens de vakantie toch nog een choreografie heeft gemaakt? Namelijk voor een bruidspaar
dat hun publiek gaat verassen met een heel swingende en uitdagende dans!
- Er op vrijdagavond 6 september een meeting is met al onze hulpouders in Eetcafé RAAR, om hen te
bedanken en om natúúrlijk te evalueren.
- Juf Ilse niet alleen bij DNA lesgeeft, maar ook op de Dansmavo in Schiedam en de Academie voor Theater
en Dans, oftewel de Amsterdamse Hogeschool voor Kunsten.
- Wij al een brainstorm hebben gehad over onze volgende theatervoorstelling.
- Onze T-shirts, zowel de witte als zwarte, nog steeds te koop zijn!
We zijn een team dat aan het groeien, ontwikkelen en leren is. We kijken er naar uit om als team samen te
werken met de ouders, dansers en docenten.
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn dan staan wij graag voor u klaar om deze met u te bespreken.
Volg onze socials voor nieuwsupdates.

