
Nieuwsbrief 

Start seizoen 2019/2020 en nog veel meer  

Gisteren was er weer de eerste workshop na de vakantie, we maakten kennis met ritmes onder het 

genot van een “hapje” en onder de begeleiding van live muziek . Samir heeft ons verschillende 

instrumenten laten zien en horen en speelde alle ritmes voor ons in basis en variaties. Ik denk dat het 

daardoor een stuk makkelijker wordt om de ritmes in de muziek te horen en te herkennen.  

 

Ik was super blij om jullie weer te zien en met jullie tijd door te brengen, wat een fijne gemeenschap 

zijn we eigenlijk.  

Start lessen en lesgeld 

Onze lessen starten op 2 september 2019 en vooralsnog blijven de tijden en dagen voor alle groepen 

hetzelfde als voor de vakantie. Omdat ik nog niet zo goed een overzicht heb van wie in welke groep 

terecht komt, kan ik nog geen beslissing nemen over eventueel samenvoegen van de groepen etc. 

Dat ga ik in de eerste weken van de lessen doen.  

Het lesgeld stijgt licht, minder dan 2%, de lesprijs voor het komende half jaar is 207 euro 

volwassenen, 180 euro voor studenten en scholieren, 124 euro voor kinderen. Voor alle andere 

prijzen kan je de lesvoorwaarde raadplegen op www.anadanst.nl.  De lesvoorwaarden zijn licht 

aangepast. Het is altijd verstandig om de lesvoorwaarden nog eens door te nemen.  

Op donderdag, komt er een nieuwe beginners groep om 18.15 uur, die gegeven wordt door Naomi. 

Wil je toch liefs vanaf het begin beginnen mag je er altijd voor opgeven. 

Naomi heeft besloten om meer met haar passie te doen. Dansen, natuurlijk!  Ze gaat haar dromen 

een kans geven en wij gaan daar aan mee genieten want naast alle toekomstige optredens gaat ze 

ook wekelijks lessen verzorgen waar van we vast en zeker veel van zullen leren.  

  

Onze diva in wording, Anje, blijft mij ondersteuning bieden in de vervanging van lessen en ze blijft 

thema lessen op dinsdag verzorgen. Ze gaat zich steeds verder specialiseren in Diva Dans dus meiden 

bereid je voor!  

Maar we hebben nog een fijne toevoeging voor ons dansschool. Renee, die afgestudeerd is als Ortho 

bewegingsagoog, gaat kijken of ze haar kennis op het gebied van sporten en bewegen kan 

combineren met dans en zo mijn dansfitness lessen nog verder kan professionaliseren en uitbouwen. 

Daarnaast is Renee ook een sportmasseur, die mij en mijn demo team al een tijdje onderhoudt. Zij is 

echt om aan te raden.  Dus heb je een masseur nodig meld je dan even bij mij of Renee.  

Laatste zomerlessen 

Er zijn nog een aantal zomerlessen te volgen en bij alle workshops zijn er nog een aantal plekken.  

Op programma staan nog:   

1. 22.08 Anje Diva Dance (19.00 uur - 20.30 uur).  

2. 26.08 Ana Dance Fitness Special (19.00 uur-20.30 uur) 

3. 27.08 Renee Poi  (19.30 uur – 21.15 uur) 

4. 29.08 Amira Kawaleya (19.00 uur – 21.30 uur) 

http://www.anadanst.nl/


 

Bezoek van Silvia Brazzoli 

Ik ben erg blij om Silvia te mogen verwelkomen, zij is een van de grootste Europese danseressen. Ze 

komt uit Italië, al is ze tegenwoordig vaker in het buitenland dan thuis te vinden. Ze zal van 10 tot 15 

september 2019 bij ons zijn.  

Ze heeft een sierlijke maar technische manier van dansen, die heel goed bij ons past en een mooie 

toevoeging is voor mijn lessen. Dus schrijf je zo snel mogelijk in voor de prachtige workshop die Silvia 

gaat verzorgen. De workshops zijn geschikt voor iedereen vanaf beginners 3 niveau. 

Voor de beginners is ook een les mogelijk, graag aangeven of er interesse is dan plan ik nog wat in. 

Dat zou op Zaterdag of Zondag kunnen.  

Ook zijn er privé sessies met Silvia mogelijk. Heb je interesse, stuur me een bericht.  

In de bijlage tref je de flyers voor de workshops met alle nodige informatie.  

Heb je nog vragen over de lessen, workshops of wat dan ook bel, mail, sms, msn, istagram of viber 

me.  

Anders zie ik jullie allen in de les. Veel liefs van mij en Anje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


