Zomer Nieuwsbrief 2018
Zomervakantie
Van 21 juli t/m 2 september is het zomervakantie.
Tijdens de zomer zijn er geenjeugdlessen, voor de volwassenen gaan bijna alle
lessen wel gewoon door.
Het zomerrooster voor de volwassenen kun je vinden op de website.
Alle gemiste lessen door vakanties mogen uiteraard gewoon worden ingehaald.
Je kunt dit in elk type les doen en ook op beide vestigingen. Maandag 3 september
gaan het gewone lesrooster en ook alle jeugdlessen weer van start.
Jeugd vanaf 14 jaar mag tijdens de zomer meedoen met de volwassenen. Voor 25
euro mag je onbeperkt lessen volgen, dit bedrag kun je aan de balie betalen.

Volwassenen
Roosterwijzigingen
Vanaf september wijzigen de tijden van de volgende lessen:
 Woensdag Hiphop verplaatst naar 19:30
 Woensdag Zumba verplaatst naar dinsdag 20:15
Nieuwe Lessen
 Stretch & Strength: Werken aan kracht en lenigheid d.m.v. veel lange
bewegingen en vanuit je core. Vanaf 6 augustus elke maandag 09:00
 Outdoor Fitness (recent gestart op zaterdag 10:00, vanaf september start er
een nieuwe les op woensdag avond tijd: n.o.t.)
 Circuit Fitness: Een workout zonder pasjes, maar oefeningen in circuit vorm
met diverse materialen. Vanaf 10 augustus elke vrijdag 10:00
 Nieuwe ochtend lessen: Wij zouden graag meer lessen willen aanbieden in
de ochtenduren. Laat ons weten wat voor les jij graag zou zien in de ochtend.
Bij voldoende animo kunnen wij mogelijk op korte termijn deze nieuwe les
opstarten

Jeugd
Roosterwijzigingen
Na de zomervakantie zullen we een paar rooster wijzigingen doorvoeren:
 Boys Only: Woensdag 16:30 (was 16:00)
 Hiphop 9-11 jaar: Woensdag 16:30 (was 16:00), Nieuwe docent: Ananja
 Hiphop 11-15 jaar: Wordt Hiphop 12+ woensdag 17:30 (was 17:00), Nieuwe
docent: Marloes de Bruin
 WakeUp!: Woensdag 18:30 (was 17:00), Nieuwe docent: Ananja
 Female Formation: Woensdag 17:30 (was 18:00), Nieuwe docent: Ananja
 Donderdag Streetdance 10-12 jaar wordt 11-13 jaar
 Donderdag Streetdance 12-14 jaar wordt 13-15 jaar
Nieuwe lessen
Na de zomervakantie willen wij een aantal extra lessen opstarten op maandag. Heb
je interesse in 1 van deze lessen, laat het ons weten, want bij voldoende animo

kunnen we deze lessen gaan opstarten. Stuur ons een mailtje met je naam, leeftijd
en de dansstijl die je graag op maandag zou willen volgen.
 Streetdance/hiphop
 Modern-jazz
Doorschuiven naar andere groep
Wij proberen zoveel mogelijk leerlingen van dezelfde leeftijd/niveau bij elkaar te
zetten. Dit betekent dat sommige leerlingen na de vakantie mogen (moet niet!)
doorschuiven naar een andere groep. Kijk voor het rooster op www.studiodansu.nl.
Heb je vragen hierover, overleg dan met een docent of mail naar
info@studiodansu.nl

Helaas nemen wij afscheid van
Michelle Stolwijk: Zij was een geweldige dansdocente die de meeste prachtige
moderne choreografieën maakte. De leerlingen hebben zoveel van haar geleerd, we
zullen haar heel erg missen. Babet en Ketaki zullen haar lessen gaan overnemen.
Boy Luntungan: Zal helaas komend seizoen geen lessen meer geven in Eemnes,
,hij blijft wel lesgeven in Huizen. Boy is een heel energieke en vrolijke docent, de
kids waren gek op hem. Ananja en Marloes gaan zijn lessen overnemen vanaf
september
Ben Kooijman: Onze supertoffe breakdancedocent zal helaas ook onze studio
verlaten wegens te grote reisafstand. Wij zijn nog op zoek naar een leuke
vervanger.

Nieuwe docenten
 Ketaki Snijders:
Wij zijn enorm blij Ketaki te mogen verwelkomen in ons team. Zij zal op
dinsdag de twee oudste groepen modern-jazz gaan overnemen van Michelle
Een zeer muzikale en professionele docent met veel ervaring, een echte
aanwinst!
 Babet van Hamersveld:
Begon als leerling in Eemnes, studeert nu aan de sportacademie en zal vanaf
september twee groepen gaan lesgeven in Eemnes (Dancemix en Modernjazz 11-13)

Lessen in Huizen
Wist je dat je met je abonnement in Eemnes ook lessen kunt volgen op onze
vestiging in Huizen?
Het aanbod in Huizen lijkt veel op dat van Huizen, maar in Huizen bieden we
bijvoorbeeld ook: K-Pop, Dancecamp, Step, Musical (volwassenen), Modern-Jazz
(volwassenen) en Hiphop meets breakdance.
Ook proberen we populaire lessen zoals Dancefit en Bodyshape in Eemnes juist op
andere tijden te plaatsen dan in Huizen zodat jullie meer mogelijkheden hebben om
lessen te volgen en of in te halen.

Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie!
Met sportieve groetjes,
Lara en Elzelien Roos

