
 

LET OP: aanstaande donderdag 23 mei geen lessen 
De lessen van donderdag 23 mei komen te vervallen in verband met stembureau in onze zaal. De lessen 
zullen volgens het gewone rooster op dinsdag 21 mei gegeven worden!  
 

Vakantie 
Op donderdag 31 mei en maandag 10 juni zijn er geen lessen in verband met Hemelvaart en Pinksteren. 
 

Kaartverkoop Droomwereld! 
De kaartverkoop van Droomwereld is succesvol van start gegaan!  
 
Elke week werken de leerlingen heel hard om er 30 juni een te gekke show van te maken! 
De leerlingen nemen jullie mee in een wereld van onder andere: prinsessen, vlinders, stoere piraten, 
schattige konijntjes en coole artiesten. Deze show mag je zeker niet missen! 
 
Locatie : Theater Markant Uden  
Tijd  : 15.00 uur  
Prijs  : €15,- euro  
 
Er hangen lijsten bij Dans Creatie Veghel waar je kan invullen hoeveel kaartjes je wil bestellen. 
 
Hoe gaaf zou het zijn als we de eerste show voor een uitverkochte zaal kunnen staan! Daar moeten we 
nog wel iets aan doen…… Dus nodig iedereen uit en laten we er met zijn allen een te gek feest van maken!  
 
Generale Droomwereld 13 juni 
 
Op donderdag 13 juni is er voor alle groepen een generale repetitie op het grote podium in het Theater 
Markant. Kijk in onderstaand schema, wanneer jouw groep staat ingedeeld en hou deze tijd alvast vrij in 
jullie agenda’s. 
 

Tijd generale 
repetitie 

Les 

16.00 uur – 16.30 uur Donderdag 15.45 uur 

16.30 uur – 17.00 uur Maandag 15.45 uur 

17.00 uur – 17.30 uur Donderdag 16.45 uur 

17.30 uur – 18.00 uur Donderdag 17.45 uur 

18.00 uur – 18.30 uur Maandag 16.45 uur 

18.30 uur – 19.00 uur Maandag 17.45 uur 

19.00 uur – 20.00 uur Maandag 18.45 uur 

19.30 uur – 20.30 uur Donderdag 18.45 uur 

19.30 uur – 20.30 uur Donderdag 19.45 uur 

20.30 uur – 21.00 uur Maandag 19.45 uur 

 



 
Kleding 

Het heeft ook al in de nieuwsbrief gestaan, maar toch nog 
een keer om jullie te helpen herinneren. 
De klassieke leerlingen hebben voor de voorstelling roze 
balletschoenen nodig en een roze klassiek panty. De 
leerlingen die streetdance of hip-hip dansen hebben 
zwarte danssneakers nodig.  
Dit is het mooiste voor het plaatje op het podium met 
onze prachtige kostuums. On-line te bestellen bij 
www.timetodance.eu. 
 

Kamp 
Heb je je opgegeven voor het danskamp van 23 augustus tot en met 25 augustus, wil je er dan voor zorgen 
dat het bedrag van € 120,-- voor eind juni is overgemaakt. Het rekeningnummer waarop dit kan worden 
overgemaakt is: NL91 RABO 0156 6182 06 t.n.v. Dans Creatie o.v.v. naam van de leerling - Veghel. 
 

Nieuwe locatie 
Op dit moment zijn we druk bezig met het zoeken naar een nieuwe locatie. Zodra er meer bekend 
is, laten we dit uiteraard het weten. 
 

 
 

 

http://www.timetodance.eu/

