Nieuwsbrief december 2018

Eindvoorstelling
Wij willen nogmaals onze eindvoorstelling onder jullie aandacht brengen.
Onze voorstellingen wordt dit jaar georganiseerd in het evertshuis in
Bodegraven op zaterdag 6 en 7 juli. Wij willen jullie vragen dit weekend vrij
te houden. Het docenten team is druk bezig met het maken van een
indeling/ volgorde. Zodra bekend is wie in welke voorstelling danst, mailen
wij deze indeling door naar onze leden. Wij gaan er van uit dat iedereen die
bij ons in de lessen mee traint, mee doet met het optreden. Mocht er een
reden zijn dat een leerling toch niet mee kan doen, dan willen wij jullie vragen dit uiterlijk voor 1 april a.s. aan ons
door te geven. Dit i.v.m. de posities in de choreografieën en de kostuums die voor de leerlingen gemaakt worden.
Dit kun je doen via onze docenten of door ons een mail te sturen. Alvast bedankt!
Ons thema dit jaar?

“Aladdin”

Agenda
Nemen jullie regelmatig een kijkje op onze website? Hierop staat namelijk ook onze agenda met
daarin alle activiteiten, optredens en wedstrijden vermeld. Wij versturen altijd nog een losse mail
over deze activiteiten met de juiste informatie, maar op deze manier ben je vroegtijdig op de hoogte
van alle data. Let op: eens in de zoveel tijd wordt deze agenda aangepast. Daarnaast zijn hier ook
onze vakanties en vrije dagen terug te vinden. Wij krijgen regelmatig e-mails van ouders die graag
willen weten wanneer er wel of geen lessen gegeven worden bij Viva Dans. De agenda op onze website laat ook
zien wanneer Viva Dans gesloten is.

Kostuums opruimen
Viva Dans heeft inmiddels zoveel kostuums en attributen door
de jaren heen verzamelt, dat zij nu graag een systeem willen
aanbrengen in de 2 kostuumhokken. Op deze manier kunnen
docenten, leerlingen en vrijwilligers spullen makkelijker
vinden, en wegzetten. In de kerstvakantie hebben vele
leerlingen al hun steentje bijgedragen. Ook in de aankomende
voorjaarsvakantie gaan wij weer aan de slag in de studio en hopen wij dit systeem af te krijgen. Wij kunnen jullie
hulp daar goed bij gebruiken! Wie komt ons dinsdag 26 februari vanaf 10:00 (tot +/- 16:00) helpen in de studio?
Wij zijn blij met elk uurtje dat iemand kan komen helpen! Met elkaar kostuums tellen, fotograferen en opvouwen
kan namelijk heel gezellig zijn!

BTW verhoging 21 jaar e.o.
Zoals iedereen vast heeft meegekregen, is de btw verhoogt van 6% naar 9%. Dit geld voor alle sport/
kunstvormen etc. Viva Dans is hier niet blij mee, aangezien sport/ dans daardoor duurder wordt terwijl we juist
met elkaar willen stimuleren dat mensen blijven bewegen. Viva Dans heeft lang getwijfeld, omdat de verhoging
inging vanaf 1 januari 2019, maar heeft toch besloten om de tarieven voor onze leden
t/m het einde van dit seizoen (september 2018 – juni 2019) ongewijzigd te laten.
Bij aanvang van het nieuwe seizoen heeft deze BTW verhoging mogelijk wel gevolgen
voor onze 21+ leden. T.z.t. sturen wij jullie hier meer informatie over.

Afmelden dansles
Vele ouders geven via de mail door dat hun zoon/dochter niet kan komen dansen. Helaas wordt
deze afmelding vaak niet op tijd doorgegeven aan de desbetreffende docent. Wij willen jullie
vragen om de afmelding op de dag zelf telefonisch door te geven. Het wordt dan direct door
onze vrijwilligers doorgegeven aan de docent. Het is ook mogelijk om de afmelding eerder
(tijdens openingstijden van onze studio) door te geven. De afmelding wordt dan in onze agenda
genoteerd en is op de dag zelf dan zichtbaar voor de docent.

Nieuwe dansles voor oudere
De dansles voor oudere (+/- 50 – 75 jaar) is een groot succes! Vele hebben
inmiddels een rittenkaart aangeschaft. Viva Dans zal daarom deze dansles vast
opnemen in het lesrooster. Vind jij het ook leuk om te dansen op de muziek van
‘toen’. En wil je graag actief blijven bewegen, maar is een zware dansconditie les
op de maandag en-of dinsdagavond fysiek niet meer haalbaar, kom dan eens langs
voor een gratis proefles op de dinsdagmiddag (14:00 – 14:45).

Voorstelling juf Frency
Juf Frency organiseert samen met een collega/vriendin een gave voorstelling op zaterdag 30 maart, in de
adventskerk in alphen a/d rijn.
“ZIT JIJ IN JOU, IK IN MIJ, JIJ IN IK OF WIJ IN WIJ.”
“ECHO” is een voorstelling op locatie en wordt uitgevoerd door 10 bevlogen dansers. De voorstelling is in 11 repetities ontstaan en is
niet gecreëerd binnen de veilige omgeving van een theater, maar tussen de imposante muren van de Adventskerk. Tijdens deze
voorstelling ontstaat er een bijzondere interactie tussen dansers en muzikant.
De voorstelling gaat over erkenning van het individu, het vinden van je eigen stem en het verwezenlijken van ambities, maar ook over
de zoektocht naar een klankbord, verbinding en solidariteit. Een gevecht tussen twee impulsen, de drang naar authenticiteit en de
sociale aard van de mens. Door af te zetten van conventies, maar ook door mee te gaan met de stroming, zoeken wij naar evenwicht
tussen twee extremen. Je bent de componist van je eigen leven.

Meer info/ kaartverkoop : http://dddance.nl/premiere-voorstelling-echo/

Gezocht
Wij zijn op zoek naar ikea knuffel slangen. Deze willen wij graag lenen voor onze eindvoorstelling op
zaterdag 6 en zondag 7 juli. Wij zullen de knuffels na dit optreden weer netjes terug geven.

Wist u dat
-Amy altijd een leuke diadeem in heeft
-Een aantal leerlingen van Viva Dans weer mee doen in een productie van het Ro theater, namelijk
in de voorstelling ‘Hamlet’
-De kijklessen volop in gang zijn, wat een feest maken de docenten en de leerlingen er weer van!
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