NIEUWSBRIEF

Juni 2017
Inmiddels zijn we beland in de laatste paar weken voor de zomervakantie. Dit betekent plannen maken voor het nieuwe
seizoen. Wil jij je kind of jezelf afmelden voor het nieuwe seizoen? Stuur dan een mail naar info@dansstudiosonja.nl (vóór
1 juli a.s.). Overstappen naar een andere les of nieuwsgierig naar een andere lesstijl? Van 12 juni tot 7 juli houden wij de
open weken. In deze weken zijn zowel leden als niet leden van harte welkom om onze lessen gratis uit te proberen.
De zomervakantie start op 8 juli, de lessen gaan door t/m vrijdag 7 juli. In de zomer zullen wij nog een zomerrooster
aanbieden, dit rooster is af te halen aan de balie van de studio maar ook te vinden op onze facebook pagina en website.
Het nieuwe seizoen start op maandag 21 augustus 2017. Het nieuwe lesrooster staat vanaf 12 juni op onze website. Er
zijn wat lestijden gewijzigd en lessen toegevoegd. Voor de groepen waar iets rigoureus zal veranderen zullen wij dit nog
via een aparte brief/mail laten weten. O.a. nieuw volgend seizoen: AFRO, TAP dance kids, Dance, Sing & act op
woensdagmiddag. Bootcamp op dinsdagochtend (buitentraining).

Nieuws

Let op, de nieuwsbrieven e.d. verspreiden we alleen nog maar digitaal. Er zullen geen papieren versies meer in de studio
verkrijgbaar zijn. De nieuwsbrief verschijnt 1 keer per 1 of 2 maanden.
Wil jij op de hoogte blijven van nieuwtjes over de dansstudio? Like dan onze facebook pagina. Wij vermelden hier ook
kleine wijzigingen omtrent lestijden e.d.

Lesgeld seizoen 2017/2018

Wij gaan over op een ander ledenadministratie systeem. De betalingen zullen vanaf volgend seizoen gaan
via o.a. Ideal. Hier ontvangt u een bericht over in uw mailbox. Ontvangt u geen mail van ons? Stuur ons dan z.s.m. een
bericht: info@dansstudiosonja.nl
Jeugd (tot 21 jaar):
Volwassenen (vanaf 21 jaar) :
45 minuten:
180 euro
60 minuten:
270 euro
60 minuten:
215 euro
75 minuten:
300 euro
60 min.+ spitzen
300 euro
Onbeperkt dans&sport
675 euro
Onbeperkt dans:
610 euro
Onbeperkt sportlessen:
275 euro
(m.u.v. specials: Cocktail, spitzen, semiprof of demo)
Strippenkaart (5 x)
42,50 euro
Semiprof:
300 euro
Losse les
10 euro
Cocktail;:
320 euro
Talentklas:
780 euro (meerdere mogelijkheden, hangt af van pakket. In overleg)
Demogroep:
470 euro (2 trainingen per week)
Korting:
10 % op het tweede en/of meerdere gezinslid (korting berekenen van het laagste tarief)
20% op een tweede les, 25% op een derde les. Vanaf een vierde les geldt het abonnement onbeperkt. Wist u dat: sporten cultuurkorting ook bij Dansstudio geldt? Vraag er eens naar of mail ons.
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Voorstelling 2018 Theater de Muze te Noordwijk!

Volgend seizoen organiseren wij weer een voorstelling in theater de Muze te Noordwijk en wel op 30 juni en 1 juli 2018.
Reserveer deze datums alvast in de agenda.

Een leerling in de spotlight!

Hoi! Ik ben Jasmijn van Gool en ik dans al meer dan 10 jaar met onwijs veel
plezier bij Dansstudio Sonja. Nadat ik mijn zwemdiploma’s had gehaald, mocht ik
van mijn ouders een nieuwe sport kiezen. Eén proefles streetdance was al genoeg
om mij over de streep te trekken, dansen werd mijn nieuwe sport. Als kleine puk
keek ik altijd heel erg op tegen de ‘grote, goede meiden’ die mochten optreden
tijdens de kermis en nacht van Sassem. Ik was vastberaden om later ook één van
die ‘grote goede meiden’ te worden. En dus deed ik auditie voor het demoteam
WOOZZ. Het tweede jaar dat ik auditie deed mocht ik erbij en vormde ik WOOZZ
samen met 11 andere leerlingen en onze coach. WOOZZ deed mee aan
wedstrijden, shows, optredens in het park en op de kermis. Toen werd ik
gevraagd om bij de talentklas auditie te doen. Dit zou een dansgroep worden die
elke zaterdag 3 uur fanatiek zou gaan trainen om beter en beter te worden. Dit
sprak mij onwijs aan, natuurlijk wilde ik beter worden. Ondertussen zit ik al 5 jaar
bij de Talentklas en het is nog steeds onwijs leuk en uitdagend. Elke zaterdag
hebben we 1 uur ballet, 1 uur modern en 1 uur die elke maand anders is, soms is
het hiphop, zang en zelfs maken we kennis met volksdansen. Van alles komt voorbij! In deze 10 jaar dat ik bij dansstudio
Sonja zit is de dansstudio mijn tweede huis geworden. De dansstudio blijft vernieuwen en is altijd op zoek naar nieuwe
uitdagingen voor iedereen. Het is niet alleen het dansen wat dansstudio Sonja leuk maakt, er hangt ook een hele leuke,
gezellige sfeer. De combinatie van de constante uitdaging, gezelligheid en natuurlijk het dansen wat ik onwijs leuk vind
maakt dat ik al meer dan 10 jaar met heel veel plezier bij dansstudio Sonja dans.

Agenda:
•

25 juni Voorstelling in Theater ‘t Onderdak te Sassenheim. 10.30 uur:
talentklas en diverse andere groepen. Toegang = 6 euro. 15.30 uur:
Legally Blonde/Annie. Toegang 8,50 euro. Combiticket 12,50 euro.
Reserveren kan via info@dansstudiosonja.nl

•

Open weken: 12 juni t/m 7 juli. In deze weken mag iedereen (dus ook
onze leden) alle lessen gratis uitproberen. Indien je wilt wisselen van
les na de vakantie kan je dit aangeven bij de balie of per mail.

•

NIEUW! Vanaf donderdag 24 aug. 19.30 uur: AFRO! Een opzwepende
dansstijl waarin je helemaal los kan gaan!

•

10 t/m 14 juli. Holiday Dance Week! Ben jij tussen de 6 en 14 jaar en
wil jij niet stil zitten in de vakantie? Nog een weekje lekker dansen en
plezier maken? Meld je dan snel aan voor deze toffe dansweek via
Holidaydanceweek@hotmail.com

• FACEBOOK • TWITTER • YOUTUBE
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