
Nieuwsbrief januari 2018 

 

We zijn al in de 2de week van het nieuw jaar en zijn weer gestart met de lessen. Sommige van jullie 
hebben vast al een aantal goede voornemens. Mijn voornemen is om elke week voor de leuke en 
veilige sfeer te zorgen waar iedereen zichzelf mag zijn en lekker kan dansen. Ik zal daar mijn 
uiterste best voor doen.  
 
We hebben vorig jaar een aantal feestjes gehouden omdat mijn dansschool 10 jaar bestond, deze 
feestjes werden zo goed ontvangen dat er vraag is gekomen of ik dit soort feestjes zou blijven 
organiseren. Mijn antwoord hierop is: ja. Ik zal ook dit jaar 2x voor een “onderonsje” zorgen. Hulp 
en suggesties voor een leuke avond zijn welkom.  
 
Binnenkort loopt deze lesperiode af. Mocht je ons willen verlaten laat het op tijd weten. Graag 
ontvang ik voor 22 januari 2018  een bericht van je mocht je willen stoppen! Wil je lekker blijven 
dansen? Dan hoef je niets te doen, hmmm behalve al weer het bekende bedrag overmaken naar 
mijn rekeningnummer.  Zie voor details www.anadanst.nl/wekelijkse lessen (lesvoorwaarden). 
Nieuwe periode loopt tot en met juni 2018.  
 
In de aankomende periode hebben we naast onze regulaire lessen ook een aantal andere leuke 
workshops staan.  
 
In het kader van deel je talent/share your talent ga ik de 2de workshop organiseren op 4 februari. 
Deze keer met Carmen. Zoals jullie op ons laatste feest gezien hebben is zij een origami expert. De 
fruitschaal was magnifiek. Maar we gaan geen moeilijke schalen maken waar je minstens twee 
weken de tijd voor nodig hebt! We houden het simpel, Carmen gaat ons doosjes leren maken 
zodat je een cadeau of je sierraden netjes kan opbergen etc. Meer informatie hier over vinden 
jullie op mijn site en op de flyer.  
 
Ook Iris is er weer! Ja hoor, jullie hebben haar vast en zeker gemist. Op 4 maart komt ze een 
workshop Lyrical bij ons geven. Meer informatie vind je in de bijgevoegde flyer en ook op onze 
website, onder agenda.   
Zo ik denk dat dit wel zo de belangrijkste zaken waren. Ik wens jullie veel lesplezier met weinig 
frustraties .  
Ik laat jullie met dit:  
 
 
 

 

 

 


