Nieuwsbrief September 2019
De danslessen gaan weer beginnen! Vanaf 2 september
starten onze lessen weer. In deze nieuwsbrief staat informatie
over aankomend seizoen en leuke weetjes.
Het docententeam is volledig opgeladen en heeft zin om met
de leerlingen weer aan de slag te gaan. Naast de vertrouwde
gezichten Liselot, Refaja, Frency en Carolien, komt nu ook
Charlene ons team versterken.
Wij wensen iedereen enorm veel plezier aankomend
seizoen bij VIVA DANS!

Foto’s en dvd’s eindvoorstellingen juli 2019
Wij hebben vele leuke reacties ontvangen na onze voorstellingen. De foto’s
die gemaakt zijn tijdens deze voorstellingen (zowel in de zaal, als de
groepsfoto’s) zijn per mail verzonden naar onze leden. Via een dropbox link
kunnen de foto’s gedownload worden. Let op: de link is al enkele weken
geleden verzonden en is tot 16 september beschikbaar. Degene die een dvd
hebben besteld kunnen deze afhalen bij onze informatiebalie vanaf dinsdag 5
september

Dansen voor volwassenen
Er zijn voldoende dames/ moeders die het heel tof zouden vinden om te dansen, maar niet op
willen treden voor publiek op een podium. Geen probleem! Viva Dans bied aankomend seizoen
voldoende mogelijkheden voor deze dames (en ook heren).
Dansconditie op Woensdag van 21:00 – 21:45
Lekker actief bezig zijn en tegelijkertijd werken aan je kracht en conditie? Dat kan! Tijdens deze les worden de
conditie en kracht oefeningen in een leuk dansjasje gestoken. Op deze manier gebruik jij je lichaam optimaal en is
trainen ook nog eens leuk! Bij deze les werken wij met een 8-rittenkaart (42 euro) die 12 lesweken geldig is. Dus
een keertje overslaan is geen probleem en kost dus geen geld. Daarnaast is het volgen van een gratis en geheel
vrijblijvende proefles altijd mogelijk! Meld je nu aan voor een proefles en doe lekker mee.
De les wordt gegeven door Charlene

Salsa dans op maandag van 20:15 tot 21:15
Nieuw bij viva dans, SALSA DANSEN!
Viva dans start met een blok salsa dansen. Het leuke aan deze les is, dat je niet verplicht bent om met een partner
te komen. Er wordt individueel gedanst, maar ook samen. Er wordt gerouleerd en op deze manier leer je zowel de
mannelijke als de vrouwelijke passen binnen deze dansstijl. Altijd salsa willen dansen, maar zorgde het ‘samen
aanmelden’ voor een drempel? Dan is dit salsa blok iets voor jou. Samen inschrijven mag natuurlijk wel, maar is
niet verplicht! Deze les wordt in een blok gegeven, ons eerste blok start 7 oktober t/m 25 november. Kosten: 50
euro. Tijdens dit blok leer je op een leuke actieve manier, de basis van het salsa dansen.
De les wordt gegeven door Liselot
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Dansconditie senioren dinsdag 14:00 tot 14:45
Vroeger veel gedanst, of geniet jij van de muziek van ‘toen’, maar zie je de pittige dansconditie lessen op de
dinsdag- of woensdagavond niet zitten? Dan is deze dansles iets voor jou. Of je nu nog fit en vitaal bent of voor
jou fysiek niet alles meer haalbaar is, deze les is in beide gevallen goed te volgen en vooral heel erg leuk om te
doen. Plezier staat centraal in deze lessen en iedereen kan op zijn of haar niveau mee draaien in deze les. Er
heerst een gemoedelijke maar vooral gezellige sfeer. Dus komt gezellig langs voor een gratis en geheel
vrijblijvende proefles
De les wordt gegeven door Carolien

Naast de volwassen danslessen heeft Viva Dans ook diverse lessen/ stijlen voor kinderen, tieners en jong
volwassenen. Bijvoorbeeld de stoere jongens lessen die vanaf groep 3 te volgen zijn. Of de diverse dansstijlen die
wij aanbieden vanaf groep 3 voor de meiden (klassiek ballet, jazz dans, streetdance, moderne dans etc.). Maar
ook de allerkleinste (vanaf 2 jaar) kunnen bij Viva Dans terecht in onze peuter- en kids swing lessen.
Dans je al bij Viva Dans, maar zou je graag vaker in de week willen dansen? Dat kan! Overleg met onze docenten
welke stijl zij jou adviseren, of volg een aantal proeflessen bij diverse lessen. De regel is; ‘één gratis proefles per
dansstijl/les’.
Meer informatie over o.a. ander ons lesrooster vind je terug op onze vernieuwde website
www.studiovivadans.nl

Najaarsmarkt
Ook dit jaar is Viva Dans weer actief tijdens de najaarsmarkt. Zo doen wij op donderdag mee met de optocht.
Vrijdag zal er weer gedanst/ geflyerd worden tijdens de braderie. En zaterdagmiddag is studio viva dans te zien op
de streekmarkt en het open podium. Zowel vrijdag als zaterdagavond staan er ook nog een aantal artiesten
gepland waar een aantal leerlingen van Viva Dans achter zullen gaan dansen. Een drukke planning die altijd lastig
is om in te plannen
zo kort na de
zomervakantie.
Maar wij doen er alles aan
om alle informatie
z.s.m. naar onze leden te
versturen.
Aankomende week
ontvangen jullie
alle informatie per mail.

Informatiebalie
Ben jij ook graag bij Viva Dans en zoek jij een baantje of een stage plek? Neem dan contact
met ons op. Wij zoeken enthousiaste meiden/ jongens voor onze informatiebalie. Ben jij
iemand die onze (nieuwe) leden vriendelijk welkom kan heten in de studio, telefonisch
mensen te woord kan staan en vind jij het niet erg om schoon te maken of ons te helpen
bij diverse knutsel projecten? Mail ons dan voor meer info en kom werken bij ons achter
de informatiebalie.

Beamer
Wij zijn op zoek naar een beamer die wij voor een klein prijsje over kunnen nemen. Iemand ideeën?
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Grafisch
Wij zoeken iemand die ons kan helpen met o.a. grafische dingen. Zoals het
ontwerpen van een flyer, template voor onze nieuwsbrief etc. Wellicht iemand die
ons daarnaast ook kan helpen met social media ideeën etc. Ben jij creatief en vind
jij het leuk om ons te helpen? Of zoek jij een stage plek? Neem dan contact met
ons op.

Viva Dans artikelen
Onze leden bestellen regelmatig Viva Dans artikelen. Nu zijn wij op zoek naar een nieuwe
leverancier. Wij zoeken een drukker of tussenpersoon die deze artikelen (zoals bijv. tops, tassen
etc.) kan leveren. Iemand ideeën of suggesties? Laat het ons alsjeblieft weten.

Ophalen
Er liggen nog een aantal slangen in de studio die wij mochten lenen van onze leerlingen. Deze
hangen aan het rek in de ontvangstruimte. Nemen jullie je eigen slang weer mee naar huis? Mocht
er na aankomende week een slang blijven liggen, dan krijgt hij een plekje in ons decor hok. Heb jij
andere spullen aan ons uitgeleend, die je terug wilt hebben? Benader dan even ons docententeam.

Wist u dat:
-Lynn, Milou en Senne echte toppers zijn. Zij waren degene die juf Carolien heel goed hebben
geholpen met de grote schoonmaak in de studio.
-Juf Carolien bij meester Refaja (samen met een aantal viva dans leerlingen) een les heeft
gevolgd bij global dance center
-Juf Liselot na 2 weken alweer zin had om te beginnen
-De dans foto challenge een groot succes was. Wat een inzendingen hebben wij ontvangen! Aankomende week
kiest het docenten team een winnaar
-Studio viva dans wifi heeft? Eindelijk!
-Viva Dans een ideeën bus heeft? Deze staat bij ons informatiebord. Op deze manier kunnen onze leden en hun
ouders bijvoorbeeld laten weten wat zij graag binnen viva dans geregeld zien. Of wat volgens hun een leuke
toevoeging kan zijn. Een aantal ideeën die vorig seizoen zijn ingeleverd en nu door ons gerealiseerd zijn: Wifi in
de studio, een grotere dweil om beter schoon te kunnen maken en afval scheiden. Heb jij een leuk idee? Schrijf
deze op een briefje en doe hem in de bus.

Studio Viva Dans Willemstraat 21
www.facebook.com/StudioVivaDans

2411 CP Bodegraven 0172-616777
www.instagram.com/studio_viva_dans

info@studiovivadans.nl
www.studiovivadans.nl
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