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Zomeractiviteiten Prisma  
 
 

 
   

Binnenkort: 10 weekse Urban Dance cursus  
   

Sinds afgelopen seizoen werken wij 
samen met Stichting Prisma. Prisma 
vindt het belangrijk dat ook mensen 
met een (licht) verstandelijke 
beperking gewoon mee kunnen 
doen in de maatschappij. Daarom 
zetten zij zich al vele jaren in voor 
kinderen, jongeren en volwassenen 
met een verstandelijke beperking in 
Amsterdam.  

Stichting Prisma organiseert deze 
zomer in diverse stadsdelen 
zomeractiviteiten voor kinderen die 
naar het SO of VSO gaan. Op 
donderdag 18 augustus zullen wij in 
Nieuw-West aanwezig zijn voor het 
verzorgen voor danslessen.  

Meer info?:  
Zie de flyer zomeractiviteiten van 
Stichting Prisma. 

Verhuisd of nieuw 
telefoonnummer? 

Ben je verhuisd of heb je een 
nieuw telefoonnummer? Laat het 
ons a.u.b. ook even weten! 
Wijzigingen kun je doorgeven via 
info@dansdansdans.com 

Dans Dans Dans  
e-mails in je 
spambox? 

Tip: markeer het bericht als 
legitiem en voeg ons toe aan je 
contactpersonen. 

Binnenkort gaan de Urban 
Dance cursussen van start. Urban 
Dance is een dansstijl die begin 
vorige eeuw opkwam in grote 
wereldsteden zoals New York. 
Het is feitelijk een verzamelnaam 
voor verschillende dansvormen 
(zoals streetdance, breakdance 
en hiphop) uit een straatcultuur. 
 
Voor Dans Dans Dans leden die 
naast de wekelijkse Kidsdance 
les nog een cursus willen volgen, 
hebben we een speciale 
cursusprijs, namelijk: €50,-  

Tijdstip: 15:45 – 16:45 
Locatie: Sint-Petrusschool, Diemen 

Hiphop 
Voor wie: Groep 1 t/m 4  
Start: Maandag 30 augustus 2021 

Hiphop 
Voor wie: Groep 5 t/m 8  
Start: Dinsdag 31 augustus 2021 
 
Voor meer informatie: 
www.dansdansdans.com 
Aanmelden kan via het 
‘inschrijfformlier cursussen’ op de 
website. 
 

 

 

Belangrijke data:  

Vanaf ma. 23 augustus: 
START nieuwe dansseizoen 
 
Ma. 18 okt. – zo. 24 okt.  
Herfstvakantie 2021 
 
Ma. 20 dec. – zo. 26 dec.: 
Demonstraties reguliere 
lessen 
 
Ma. 27 dec. –  zo. 9 jan.: 
Kerstvakantie 2021 
 
Ma. 10 jan. – zo. 16 jan.: 
Bring a friend week 
 
Ma. 14 febr. – zo. 20 febr.: 
Kijklessen reguliere lessen 
 
Ma. 21 febr. – Zo. 27 febr.: 
Voorjaarsvakantie 2022 
 
Vrijdag 15 april: 
Goede vrijdag 
 
Zo. 17 april – ma. 18 april: 
1e Paasdag en 2e Paasdag 
 
Ma. 25 april – zo. 8 mei: 
Meivakantie 2022 
 
Donderdag 26 mei: 
Hemelvaartsdag 
 
Zo. 5 juni – ma. 6 juni: 
1e Pinksterdag en 2e 
Pinksterdag  
 
Zondag 10 juli 2022: 
Eindshow voor alle 
groepen in Theater de 
Omval te Diemen 
 
Ma. 18 juli – zo. 28 aug.: 
Zomervakantie 2022 
 
 
 

    


