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Binnenkort: Twee Hiphop cursussen!  
   

 

Demonstraties 
reguliere lessen  
(laatste helft van de les) 

De laatste les voor de kerstvakantie 
laten de leerlingen tijdens de laatste 
helft van de les jullie graag zien wat 
ze zoal hebben geleerd tijdens een 
demonstratie in de zaal/studio waar 
ze dansles volgen. LET OP: de eerste 
helft is er wel gewoon les, zodat de 
leerlingen nog even kunnen 
oefenen. 

Dit betreft alleen de reguliere lessen 
en die worden op woensdag en 
donderdag gegeven. De hele familie 
en eventueel andere vrienden of 
kennissen die graag willen komen zijn 
van harte welkom! De kinderen die 
een cursus volgen, hebben op een 
ander moment een eindpresentatie. 

Bring a friend week 

De week na de kerstvakantie 
(ma. 9 jan. – zo. 15 jan.) is het 
‘bring a friend week’. Alle 
leerlingen die dat willen mogen in 
die week GRATIS één vriendje of 
vriendinnetje mee naar dansles 
nemen. Willen er meer vriendjes 
of vriendinnetjes komen? Overleg 
dan even of dit mogelijk is via: 
info@dansdansdans.com 

In februari starten er weer twee 
Hiphop cursussen. Hiphopdans is 
een fusiondansgenre dat 
elementen van popping, locking, 
breaking, jazz en ander stijlen 
bevat en wordt meestal 
uitgevoerd op hiphop, R&B, funk, 
elektronische of popmuziek. 
 
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 
 
Voor wie: Groep 1 t/m 4  
Start: Maandag 13 februari 2023 
 
Voor wie: Groep 5 t/m 8  
Start: Dinsdag 14 februari 2023 
 
Voor meer informatie: 
www.dansdansdans.com 
Aanmelden kan via het 
‘inschrijfformlier cursussen’ op de 
website. 

 
 
 
 

Belangrijke data:  

Ma. 19 dec. – zo. 25 dec.: 
Demonstraties reguliere 
lessen (laatste helft v.d. les) 
 
Ma. 26 dec. –  zo. 8 jan.: 
Kerstvakantie 2022 
 
Ma. 9 jan. – zo. 15 jan.: 
Bring a friend week 
 
Ma. 6 febr.  
Eindpresentatie  
Streetdance cursus:  
16.15 tot 16.45 uur 
 
Di. 7 febr. 
Eindpresentatie  
Streetdance cursus:  
16.15 tot 16.45 uur 
 
Ma. 20 febr. – zo. 26 febr.: 
Kijklessen 
 
Ma. 27 febr. – zo. 5 mrt.: 
Voorjaarsvakantie 2023 
 
Vrijdag 7 april: 
Goede vrijdag 
 
Zo. 9 april – ma. 10 april: 
1e Paasdag en 2e Paasdag 
 
Ma. 24 april – zo. 7 mei: 
Meivakantie 2023 
 
Di. 9 mei: 
Eindpresentatie  
Hiphop cursus gr. 5-8:  
16.15 tot 16.45 uur 
 
Ma. 15 mei:  
Eindpresentatie  
Hiphop cursus gr. 1-4:  
16.15 tot 16.45 uur 
 
Do. 18 mei 
Hemelvaartsdag 
 
Zo. 28 mei en ma. 29 mei 
1e en 2e Pinksterdag  
 
Zondag 16 juli 2023: 
Eindshow voor alle 
groepen in Theater de 
Omval te Diemen 
 
Ma. 24 juli – zo. 3 sept. 
Zomervakantie 2023 
 


