
 

 

Babynieuws 
Leuk nieuws! Juf Laura Taal en juf Elise zijn zwanger. Zij verwachten beiden 
hun eerste kindje in augustus. Bij de start van het nieuwe seizoen (september 
en oktober) genieten zij dus nog even van hun zwangerschapsverlof. Na hun 
verlof komen beide juffen weer terug om les te geven. Tot die tijd zorgen wij 
natuurlijk voor een leuke invaldocent. 
 

Auditie Talentenklassen 2020-2021 
Zaterdag 28 maart van 18:45 uur tot 20:00 uur zijn er audities voor de Talentenklassen 2020-
2021. Er komen in het nieuwe seizoen twee groepen bij: 8 t/m 10 jaar en 11 t/m 14 jaar. De 
leerlingen krijgen 5 uur per week les, waarvan 3 uur op de zaterdagmiddag in de stijlen: Jazz, 
Modern en Urban. De andere twee uren zijn een les Urban en Klassiek uit het reguliere rooster 
(doordeweeks) en zullen in overleg worden uitgezocht. 
Iedereen die geïnteresseerd is kan zich aanmelden voor de auditie via info@danscreatie.nl 
 
Presentatie huidige Talentenklassen 
Op 5 april 2020 om 19.15 uur verzorgen de leerlingen 
van alle huidige Talentenklassen een presentatie in het 
WestlandTheater De Naald.  
 
Tijdens deze presentatie laten de leerlingen van de 
Talentenklassen zien wat zij leren in de lessen die zij 
volgen bij Dans Creatie. Er zijn nog kaarten 
beschikbaar dus vind je het leuk om te zien hoe een 
Talentenklas les eruitziet, kom dan gezellig kijken. De 
kaarten kosten € 12,50 per stuk. 
 
Kaartverkoop Tropical Island 
Nog even een reminder dat de kaartverkoop van de voorstelling Tropical Island start op 1 april. 
Alle informatie over de kaartverkoop is terug te vinden in de Dans Creatie Shownieuwsbrief die 
jullie al van ons ontvangen hebben. De Shownieuwsbrief is ook terug te vinden op onze site 
www.danscreatie.nl, onder het kopje Informatie/nieuwsbrieven. 
 
Varend Corso 2, 3, 4 en 5 juli 
Voor het Varend Corso zijn we op zoek naar danseressen van 17 jaar of ouder. Het thema van de 
boot is Moulin Rouge. Lijkt het jou leuk om op de boot te dansen en durf je het aan om de hele 
dag in een Burlesque pakje te dansen voor het publiek, meld je dan aan via info@danscreatie.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
Het Dans Creatie Team 
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