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Binnenkort: Twee Streetdance cursussen!  
   

 

Lessenkaarten worden 

lesperiodes 

Om administratieve redenen 

stoppen we vanaf 1 mei 2023 met 

het lessenkaartensysteem. De reeds 

gekochte kaarten kunnen uiteraard 

gewoon onder dezelfde 

voorwaarden opgemaakt worden. 

Vanaf mei 2023 gaan we werken 

met periodes waar je je voor kunt 

inschrijven. Dit zullen 3 periodes per 

dansseizoen worden. Is een periode 

voorbij en wil je zoon/dochter blijven 

dansen? Dan kan je hem/haar voor 

de volgende periode inschrijven via 

de website. Tussendoor instromen is 

mogelijk wanneer een groep niet vol 

zit. In dat geval betaal je alleen de 

resterende lessen van de 

desbetreffende periode.  

Omdat vanwege de inflatie de 

zaalkosten hoger zijn geworden, 

zullen we ook een kleine 

prijsstijging doorvoeren. Op de 

momenten dat er vakantie is, 

betaal je nog steeds niets. 

Eindshow zo. 16 juli 

Achter de schermen zijn we 

begonnen met de 

voorbereidingen voor de 

eindshow. Deze zal voor alle 

groepen zijn in Theater de Omval 

te Diemen. Deelname voor de 

leerlingen is gratis. 

Toegangskaarten zullen t.z.t. 

(online) verkocht worden via (de 

website van) de Omval. Meer 

informatie hierover volgt t.z.t. in 

speciale informatiebrieven via de 

groepsapps. 

Binnenkort starten er weer twee 

Streetdance cursussen. 

Streetdance doe je meestal op 

R&B, hiphop en rapmuziek. Je 

danst in de les bijvoorbeeld op 

muziek van Chris Brown, Michael 

Jackson, Beyoncé en andere 

bekende artiesten. De 

danspasjes zijn niet altijd heel 

moeilijk, maar wel erg stoer. 

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 22 mei 2023 

 

Voor wie: Groep 5 t/m 8  

Start: Dinsdag 16 mei 2023 

 

Voor meer informatie: 

www.dansdansdans.com 

Aanmelden kan via het 

‘inschrijfformlier cursussen’ op de 

website. 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data:  

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. 17 juli 2023:  

Eindpresentatie  

Streetdance cursus:  

16.15 tot 16.45 uur 

 

Di. 18 juli: 

Eindpresentatie  

Streetdance cursus:  

16.15 tot 16.45 uur 

 

Ma. 24 juli – zo. 3 sept. 

Zomervakantie 2023 
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