De lente komt eraan!
Nieuwsbrief maart 2018

De nieuwe periode is al volop gaande, dus is het tijd voor weer een
nieuwe nieuwsbrief. Ook deze periode hebben we veel leuke activiteiten
gepland, die ons naast de regulaire lessen nog meer gelegenheid bieden
om gezellig samen te komen.
Lesgroepen
De lesroosters en alle overige informatie omtrent de lessen vinden
jullie op mijn website www.anadanst.nl onder “wekelijkse lessen”.
We hebben nog wat plekken over in onze maandagochtendgroep,
en in de maandagavond- en dinsdagavondgroep van 19.00 uur.
Mocht je dus mensen kennen die graag willen dansen, nodig ze
dan uit om een proefles te komen volgen. Let erop, dat voor de
maandagavond mensen al danservaring moeten hebben.
Neem een introducé mee
Tot eind mei geldt er een speciale aanbieding: wanneer je een
nieuwe introducé meeneemt, die zich inschrijft, mag je een
cadeau uitkiezen ter waarde van 20 euro in onze studio. Dat
mag dus een topje, broek, sjaaltje, nagellak, oorbellen of iets
anders zijn.
Optreden
Verder hebben we nog meer leuke dingen op het
programma staan. A.s. zaterdag 17 maart 2018 treden
een deel van het Demoteam en ik op tijdens het
Perzische Nieuwjaarsfeest bij Verspaandonk in
Eindhoven. Het feestje is voor iedereen toegankelijk en
de kaartjes zijn aan de kassa te verkrijgen, zonder
reservering. Wil je met ons mee???? Voor meer
informatie zie bijgevoegde flyer.
Workshop origami
Omdat het vorige keer zo leuk was, organiseren wij
op 8 april 2018 weer een Origami workshop met
Carmen. Stuur een mail als je graag erbij wilt zijn.
Meer hierover in de flyer en op mijn site.
Succes voor Carmen en Anadanst
En nu we het toch over Carmen hebben, wil ik zeker
nog vermelden dat Carmen de act van de dag was
tijdens het Shimmy Shake Festival van afgelopen
zaterdag. Ze mocht de volgende dag in de grote
theatershow haar act nog een keer laten zien.
Dus nog een succesvoor Carmen en AnaDanst! Ik
ben er heel trots op!

Lunch met de DanceFitnessgroep
Met de vrijdagochtend DanceFitnessgroep hebben we afgesproken, dat we vrijdag
13 april 2018 samen gaan lunchen. Na een goede work-out, moet er goed gegeten
worden, dus zal ik zoals beloofd een goede maaltijd samenstellen, die geschikt is
voor na een inspanning. Maar dan zonder vlees of vis, vegetarisch dus. De kosten zijn
5,50 per persoon. Wil je ook een keer meesporten en meelunchen (of alleen
meelunchen)? Laat het me weten. Er is plek voor maximaal 10 personen. Eet vooraf
vooral zeer licht, een smoothie of een boterhammetje is voldoende.
Drink wel voldoende water in de ochtend.
Workshop Lyrical met Iris
De workshop Lyrical met Iris gaat ook nog door natuurlijk.
Iris is langzaam maar zeker aan het herstellen en binnenkort kunnen we een nieuwe
datum bekend maken. Zoals het er nu naar uitziet zal deze workshop ergens eind mei
plaats vinden. Deze datum en verdere details ga ik nog apart mailen, zodra het zeker
is, dat Iris en haar been letterlijk op de been zijn. (Ana humor)
Workshop buikdans voor familie
Op 3 juni 2018 organiseren we een basisworkshop buikdansen voor familieleden
van onze leerlingen. Dus alle moeders, schoonmoeders, dochters, zussen,
kleinkinderen etc. zijn samen met jou van harte welkom. De kosten van de workshop
zijn 16,50 p.p. Meer informatie en de flyer volgen nog. Ik zorg natuurlijk ook voor een
klein hapje tussendoor.
Afsluitend feest.
Dit dansseizoen gaan we weer afsluiten met een leerlingenfeest!
Jullie vonden de “10 jaar bestaanfeestjes” zo leuk, dat ik niet anders kan, dan
voortaan elk jaar minstens twee studiofeestjes te organiseren. We gaan dat doen aan
de hand van het inmiddels bekende recept: dansen, eten, kijken naar optredens en
meer. Deze keer is het thema “Broadway”. Dus je mag je aankleden in musicalsfeer
en helemaal los gaan, maar dan wel grotendeels op buikdansmuziek ha ha ha.
Dus zet al vast zaterdag 14 juli 2018 in je agenda!!!

ZO DAT WAS HET DAN!
Dans ze, lach ze en geniet ze van elke nieuwe lente dag!
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