Nieuwsbrief mei 2019
Kaartverkoop voorstelling “Aladdin” van start
De formulieren voor het bestellen van de kaarten voor onze eindvoorstellingen, zijn per mail
verzonden. Lees de toelichting goed door en lever dit formulier vóór 2 juni in (tijdens
openingstijden) bij onze informatiebalie.

Hulp gezocht
Viva Dans organiseert vele activiteiten. Deze activiteiten zijn alleen uit te voeren met voldoende hulp achter de
schermen. Wie wilt ons alsjeblieft helpen?
Hulpouders
Voor onze eindvoorstellingen zijn wij op zoek naar hulpouders om de groepen achter de schermen te
begeleiden. Deze hulpouders helpen bij een vaste groep tijdens de generale, voorbereidingen en
voorstelling. De hulpouder verblijft achter de schermen samen met de groep in de kleedkamers en heeft daarom
geen toegangskaart nodig. Van tevoren krijgen de hulpouders duidelijke instructies. Zonder hulpouders kunnen
wij de groepen achter de schermen niet goed begeleiden en dus geen eindvoorstelling organiseren. Het voordeel
van meerdere voorstellingen is, dat er de mogelijkheid is een voorstelling vanuit de zaal te bekijken en een
voorstelling achter de schermen te helpen. Wij hopen daarom op voldoende hulpouders.
Fotograaf
Het lijkt ons leuk om groepsfoto’s te maken van de leerlingen in hun kostuum,
voordat zij het toneel op gaan. Wij zoeken daarom een vader, moeder, familielid,
vriend of vriendin die over een camera beschikt en voor ons deze foto’s zou
willen maken. Dit hoeven geen professionele foto’s te zijn. Deze foto’s stuur je
vervolgens naar ons op en wij zorgen ervoor dat de ouders deze foto’s kunnen
downloaden.
Beamer
Wie wilt ons helpen bij het maken van een PowerPoint presentatie die wij tijdens de eindvoorstelling
kunnen tonen op het achterdoek? Wij willen beeldmateriaal van de film Aladdin graag projecteren op
het achterdoek. Het gaat om een stilstaand beeld/ foto uit de film. Is er wellicht een vrijwilliger/
ouder/ stagiair die ons hierbij wilt helpen?
Kaartverkoop
Dinsdag 11 juni kunnen de kaarten voor onze voorstellingen opgehaald en betaald worden in
de studio tussen 16:00 en 20:00. Carolien staat zelf in de danszaal, wij zoeken daarom
vrijwilligers die ons bij deze verkoop willen helpen. De kaarten liggen op naam klaar, maar dienen betaald en
uitgedeeld te worden. Wellicht zijn er vrijwilligers die ons hierbij willen helpen? Wil je helpen, maar ben je niet de
gehele tijd beschikbaar, geen probleem dan proberen wij het te combineren met andere vrijwilligers.
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Kostuums opruimen
Maandag 8 juli organiseren wij onze afsluiting in de studio tussen 16:00 en 22:00.Meer
informatie hierover volgt nog per mail.
Dinsdag 9 juli vanaf 15:30 (tot +/- 21:00?) gaan wij de kostuums van de voorstellingen
sorteren/ opruimen. Wie komt ons helpen? Vele handen maken licht werk. Afgelopen
jaren kwamen er veel leerlingen helpen. Hier waren wij enorm blij mee en dat scheelt
voor de docenten heel veel werk!
Studio schoonmaken
Het is nog ver weg, maar 2 september start het nieuwe dansseizoen. Voordat wij onze
deuren openen, willen wij de studio graag een grote schoonmaakbeurt geven, zodat we
fris het nieuwe seizoen in kunnen gaan. Met elkaar is dit namelijk zo gedaan en het is
vaak ook nog eens super gezellig! Woensdag 28 augustus tussen 19:00 en 21:00 hopen
wij dat jullie met een emmer en spons langs willen komen om ons te helpen met deze grote schoonmaak.

Groepskleding verkoop
Voor onze eindvoorstellingen verzorgt Viva Dans de kostuums. Maar om hier een mooi en passend geheel van te
maken dienen alle leerlingen in het bezit te zijn van de juiste groepskleding. Geen idee wat je nodig hebt? Neem
een kijkje op onze website: http://studiovivadans.nl/danskleding/
Datum
Woensdag
15 mei

Tijd
14:30 –
16:00

Zaterdag
18 mei

10:00 –
12:00

Woensdag
22 mei

13:45 –
18:00

Toelichting
Inleveren tweedehands kleding + schoenen
Nog groepskleding + schoenen liggen die je niet meer gebruikt, of te klein is geworden
maar nog in goede staat is? Lever het in bij ons in de studio en dan proberen wij het
voor jou te verkopen. Op deze manier kunnen wij wellicht andere leden blij maken
met kleding die anders in de kast blijft liggen
(Wij hanteren vaste prijzen voor de artikelen die bij ons ingeleverd worden).
Tussen 15 en 18 mei wordt er een mail verzonden waarin staat welke artikelen/
maten er verkocht zullen worden
Tweedehands groepskleding verkoop.
Tussen 10:00 en 12:00 worden de tweedehands artikelen die bij ons zijn ingeleverd
verkocht. Op zaterdag 18 mei kunnen jullie komen passen en de spullen zo nodig
aanschaffen. Graag contant en gepast betalen
In de week van 20 t/m 26 mei wordt er een mail gestuurd naar degene waarvan een
artikel verkocht is. Hierin staat wanneer en waar het geld opgehaald kan worden. Heb
je niets gehoord? Dan zijn jouw spullen niet verkocht en bieden we het tijdens een
volgende verkoop weer aan.
Anja Verbaan van Away Fashion komt weer naar de studio voor de verkoop van
groepskleding.
Jullie kunnen bij haar terecht voor de groepskleding van de :
-Klassiek/ Modern afdeling
-Musical dans afdeling
-Jazz dans afdeling
-Kids Swing afdeling
-Selectielessen
De streetdance sneakers kunnen ook bij Anja aangeschaft worden. Maar ook andere
leuke artikelen zoals danstassen sport + aerobics kleding voor kinderen/ volwassenen
Let op: de groepskleding voor streetdance kan NIET bij Anja besteld worden. De
streetdance groepen ontvangen per mail, meer informatie over het aanschaffen/
bestellen van deze groepskleding.

Gezocht
Wij zijn op zoek naar (ikea) knuffel slangen. Deze willen wij graag lenen voor onze eindvoorstelling.
Wij zullen de knuffels na dit optreden weer netjes terug geven.
Wij zijn op zoek naar oosters decor voor onze voorstelling. Wat wij hiermee
willen doen is nog een verassing. Heb jij wellicht nog leuke kussens, of een
kleed/sjaal of wellicht wel een gave pot of lampion in deze stijl, dan horen
wij dit graag! Het liefst zo groot mogelijk. Wij willen deze spullen graag van
jou lenen.

Wist u dat:
-De dames van de dinsdag 14:00 groep, goed zijn in de stoelen dans.
-Een aantal groepen hebben gedanst in de voorstelling ‘Run Into Dance’ in het evertshuis
-Juf Frency vaak zegt “hij gaat niet zo snel” en dat dit toch vaak best tegenvalt
-Viva Dans op 18 mei met een paar groepen zal gaan optreden in het Archeon
-Het gelukkig zo goed als droog bleef tijdens ons optreden in de zustertuin met koningsdag
-De vis henry bij Juf Carolien aan het logeren is
-Demoteam A gaat lasergamen met elkaar
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