NIEUWSBRIEF
Nov/dec 2016

Sinterklaas

Voorstelling

Sinterklaas is bijna weer in het land. Hopelijk heeft hij
even tijd om ook hier langs te rijden.
Wij nodigen al onze danseres en danseressen, tot 10
jaar, uit op woensdag 30 november om 14.15 uur. De
middag sluiten wij af om 15.30 uur. Je mag mooi verkleed komen of
gewoon in je eigen kleding.
De reguliere lessen op deze middag gaan niet door.
We hervatten de lessen weer om 16.30 uur.
Let op: Op maandagmiddag 5 december zijn er geen jeugdlessen!
Wij hervatten ons lesrooster weer vanaf 17.30 uur.

Op vrijdag 16 december speelt Cocktail de mini
voorstelling Zing merel, zing!
Hierin dansen ook de leerlingen van de Dance Sing
& act in mee.

Yoga
Vanwege het succes van de eerste Hatha Yoga workshop staat er een
tweede workshop gepland op woensdag 16 november, van 20.45 uur
tot 22.15 uur.
Kosten: 2 euro. Aanmelden: info@dansstudiosonja.nl

Belly Dance
Op a.s. vrijdag 9 december geeft Claudia Hessels een Belly Dance
(buikdans) workshop! Voor elke leeftijd en elk niveau. Van 20.00 tot 21
uur. Het is gratis voor onze leden. Voor niet leden bedraagt de workshop 7,50 euro.
Aanmelden: info@dansstudiosonja.nl VOL=VOL

Op 17 december is er nog een voorstelling. Ditmaal
gedanst door de leerlingen uit de talentklas, demo
groepen hiphop Woozz en Hitch, selectie les modern en de semi prof klas. Er zullen nog een aantal
groepen mee dansen. Welke groepen dit zijn
vermelden wij in een aparte brief.
Deze voorstellingen houden wij in onze eigen
studio.. Wil je komen kijken? Stuur ons dan een
mail.

Kijklessen
In de week van 10 t/m 15 december houden wij
kijklessen voor de leerlingen die niet in de voorstelling op 16 en 17 december hebben gedanst. Al onze
fans zijn van harte welkom om tijdens de reguliere
lestijden naar de dansers en danseressen te komen
kijken. Hoe meer fans hoe leuker :).

Nieuwsbrief November /December 2016

December < cadeau maand!
Aktie December:

Shirt met het logo van de dansstudio (jongens/ meisjes) = 5 euro.

Strippenkaart, 5 lessen = 37,50 euro, in december betaal je 30 euro!
(max. 1 per persoon)

Wilt je kind een tweede dansles volgen? Je ontvangt dan 20% korting op
het tweede abonnement. In december ontvang je maar liefst 25% korting!
(geldig tot 8 juli 2017)

Kerstvakantie;
Wil of kan jij niet stil zitten in de vakanties? Kom dan naar het mini danskamp op
3, 4 en 5 januari 2017 @ dansstudio Sonja. We dansen en zingen en werken toe
naar een videoclip, onder begeleiding van onze docenten Pam en Madelon.
Uiteraard laten we de clip de laatste dag aan onze fans zien. De kosten van dit
mini danskamp bedragen 25 euro, tijd: 10 uur tot 12.15 uur. Er zijn twee groepen:
Clip 1 = groep 3 t/m groep 5 Clip 2 = groep 6 t/m 8 basisschool.
Meld je snel aan: info@dansstudiosonja.nl Vol = vol!

Agenda/to do:






Hatha Yoga: woensdag 16 november 20.45 uur tot 22.15 uur. Kosten 2 euro.
Volgende Total air fit: zaterdag 26 november, 10.00 uur tot 11.30 uur. Kosten 4 euro. Lekker buiten trainen! Meld je
aan via info@dansstudiosonja.nl
Kijklessen: zaterdag 10 december t/m donderdag 15 december.
Vrijdag 16 december geen (kijk) lessen i.v.m. de mini voorstelling. De gemiste lessen mogen worden ingehaald.
Kerstvakantie: 24 december t/m 6 januari 2017. De studio is dan gesloten. M.u.v. danskamp

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Like dan onze facebook pagina!

• FACEBOOK • TWITTER • YOUTUBE

© DANSSTUDIO SONJA! | MENNEWEG 107 | 2172 HC | SASSENHEIM | 0252 - 348911 | 06 - 11271240 | INFO@DANSSTUDIOSONJA.NL

