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Nieuwsbrief K’dans maart 2016-Zoeterwoude
Nieuwe site en agenda.
We hebben vorige maand hard gewerkt aan de nieuwe internet-site van K’dans. We zijn erg blij met het resultaat.
Neem er eens een kijkje! We houden de agenda goed bij op de site (o.a. voor de kijklessen). Deze nieuwsbrief komt
ook op de site te staan. Voor de nieuwste nieuwtjes kan je ook terecht op onze facebookpagina. We moeten nog wel
een foto-album aanmaken op de site. We hebben nog heel veel mooie foto’s van de eindshow 2015. We houden
jullie op de hoogte. Voor alle duidelijkheid zetten we in deze brief alle data voor komend jaar op een rijtje:
18 t/m 24 maart
Vrijdag 25 maart
Maandag 28 maart
Zaterdag 9 april
Zondag 10 april
18 april t/m 22 april
25 april t/m 6 mei
27 april
Zondag 29 mei
30 mei t/m 3 juni
Zaterdag 25 juni
Zondag 3 juli

Kijklessen
Goede Vrijdag, geen breakdance-les
2e paasdag, 2 selectielessen gaan wel door
Voorronde NK jazzdans in Waalwijk voor de 4 selectiegroepen
Dance2demo in Waddinxveen
voor de groepen 3/4 en 5/6 Zoeterwoude en 5 t/m 8 Leiden
Kijklessen
2 weken vakantie voor alle K‘dans-groepen
Optreden Koningsdag voor de kleuters en groep 3 t/m 8 Basisschool en groepen t/m 14 jaar
Dance2demo voor groepen: 7/8, t/m 14, t/m 17, 18 jaar e.o. en de 4 selectiegroepen en de
oudste breakdancegroep
Kijklessen
NK Jazzdans in Ahoy voor groepen die geplaatst zijn
Eindshow in het Stadstheater in Zoetermeer

Plek voor nieuwe leden tot de meivakantie
Tot de meivakantie mogen in alle groepen nieuwe leden een gratis proefles komen doen. Na de mei-vakantie kan dit
niet meer. In de breakdance-groepen kunnen er vanaf april geen nieuwe leden meer bij komen.
Eerste informatie eindshow Stadstheater in Zoetermeer zondag 3 juli
Over ruim 3 ½ maand is het zo ver! Dan gaan we eindelijk weer de eindshow laten zien in een ‘echt theater’. We
gaan met K’dans gemiddeld één keer per drie jaar optreden in Het Stadstheater in Zoetermeer. We pakken dan net
wat grootser uit met alles…
Alle groepen zijn dan ook al begonnen met de dansen voor de theatershow en de eerste kostuums worden op dit
moment al weer gemaakt. We hopen dat iedereen meedoet aan dit optreden. Als iemand deze dag niet kan, laat dit
dan z.s.m. weten aan de docent.
Alle K’dans-groepen doen mee aan 2 shows en iedereen zal minstens 3x met een dans op het podium staan. We
zullen er weer een groots spektakel van gaan maken!
De tijden van de 2 shows zullen ongeveer zijn: 11.00 uur en 15.00 uur.
Omdat de kosten van een theater vele malen hoger zijn dan een show in de Klaverhal zullen de kaartjes voor
volwassenen waarschijnlijk €15,- gaan kosten en voor kinderen €13,00.(Deze toegangsprijzen zijn lager dan 4 jaar
geleden!). Deelnemers/K’dansers hoeven geen bijdrage te betalen om mee te kunnen doen!
‘Voor de Familie-dans’ in het theater gezocht: vaders en moeders die het leuk vinden om met dochter te
dansen….
1 van de hoogtepunten van de theatershow zal een dans zijn waarbij vaders met hun dochters en moeders met hun
dochters dansen. We hopen dat we veel gezinnen enthousiast krijgen om mee te doen! Ook als je geen lid bent van
K’dans kan je meedoen.
Het hangt van de leeftijd van de kinderen af hoe de dans zal worden opgebouwd. Natuurlijk zal ik er voor zorgen dat
het niet te moeilijke danspassen zullen worden! We gaan vanaf vrijdag 20 mei 7x dansen van 17.00-18.00 uur.

Er zitten wel kosten aan verbonden:
€ 30,- per duo waarvan de moeder al lid is van K’dans
€ 40,- per duo waarvan de vader/moeder geen lid is van K’dans (ouder hoeft dan geen toegangskaartje voor het
theater te betalen)
Ik hoor graag uiterlijk vrijdag 15 april wie er mee willen doen aan deze dans. Geef je op via de mail of via
onderstaand antwoordstrookje. Het lesgeld voor deze speciale dans hoeft nu nog niet betaald te worden.
Dance2demo zondag 10 april en zondag 29 mei
Alle K’dans-groepen (behalve de kleuters en volwassenen) doen dit jaar ook mee aan de dance2demo.
Op zondag 10 april in Waddinxveen voor de groepen 3/4 , 5/6 uit Zoeterwoude en groep 5 t/m 7 uit Leiden. De
eerste informatie heeft iedereen al over de mail ontvangen.
Op zondag 29 mei doen de groepen: oudste breakdancegroep, 7/8, t/m 14, t/m 17, 18 jaar e.o. en alle 4 de
selectiegroepen mee aan de Dance2demo in Krimpen ad IJssel. Daar is op dit moment nog geen informatie over.
We hopen natuurlijk weer dat iedereen mee doet.
Als een K’danser die dag niet kan, laat dit dan z.s.m. weten, bedankt!
Vesten
De komende 3 weken (t/m vrijdag 8 april) kan iedereen die dat leuk vindt een zwart K’dans-vest bestellen (alleen
voor de selectiegroepen is een K’dans-vest verplicht). Van elke maat ligt er 1 exemplaar in de gymzaal om te kunnen
passen. De vesten kosten €25,- voor kindermaten en €30,- voor volwassen-maten.
Voor de K’dansers uit Leiden hebben we een speciale ‘Leidse versie’ laten maken.
Hulpouders voor de kostuums gezocht
De eerste nieuwe kostuums worden op dit moment al gemaakt door een aantal hulpouders en hulpoma’s.
Maar voor veel andere dansen willen we ook graag nieuwe kostuums. We willen graag dat het in het theater er weer
prachtig uit gaat zien! Daarom weer de bekende oproep:
Welke ouders/oma’s vinden het leuk om te helpen bij de kostuums. We zoeken daarbij natuurlijk mensen die achter
de naaimachine dingen in elkaar kunnen zetten. Maar ook mensen die andere hand- en spandiensten kunnen doen.
Zoals dingen knippen/plakken enz. We zijn blij met alle hulp!
De kostuums worden meestal door ‘een denktank’ ontworpen en voorgeknipt. We vragen dan aan de hulpouders of
ze willen helpen met de spullen in elkaar zetten. Als je het leuk vindt om juist wel iets te bedenken/ontwerpen, laat
dit dan z.s.m. aan Karin weten.
Vind je het leuk om je steentje bij te dragen om de show in het theater er weer prachtig uit te laten zien; stuur dan
een e-mailtje of vul onderstaand strookje in en lever die in bij de leiding op de les. Ook als je al vaker hebt
meegeholpen. Bedankt alvast!
Antwoordstrookje familiedans
-------------------knip-----------------------------------knip-------------------------------------knip-----------------------------------------knip
Ja, ……………………………………………………….………………………(naam vader/moeder) doet graag mee met de ‘familie-dans’
met zijn/haar dochter ………………………………………………………….(naam dochter) uit de K’dans-groep…………………………
Ons e-mailadres waar we het beste op te bereiken zijn is: ………………………………………………………………………………………..
_____________________________________________________________________________________________
Antwoordstrookje hulp bij kostuums
-------------------knip-----------------------------------knip-------------------------------------knip-----------------------------------------knip
Ja…………………………………………………………………………..(naam ouder/oma) van………………………………………………………(naam
dochter) uit de K’dans groep…………………………………………….. wil graag meehelpen bij de kostuums voor in het theater:
O Ik help graag bij de kostuums in elkaar zetten achter de naaimachine.
O Ik help graag bij andere hand- en spandiensten zoals knippen, plakken enz.
Het e-mailadres waar de hulpouder/hulpoma het beste op te bereiken is: ………………………………………………………………..

