
 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 

Dit gekke seizoen, waar we meer buiten dan binnen hebben gedanst, hebben we feestelijk 
kunnen afsluiten met leuke videoclips en natuurlijk ons fantastische DC Zomerfestival. 
We blijven dansen onder wat voor omstandigheden dan ook. Meer dan ooit hebben we 

kunnen zien dat dansen voor vele echt een moment van ontspanning en plezier is, en zelfs 

een lichtpuntje in hele moeilijke tijden. Natuurlijk hopen we dat alles heel snel weer teruggaat 

naar de normale situatie, maar we weten nu ook dat veel mogelijk is. Ook in het nieuwe 

seizoen zorgen wij ervoor dat iedereen in welke situatie dan ook kan blijven dansen. 

Ik wil iedereen enorm bedanken voor de steun en support. Wij hebben ondanks de 

moeilijke tijd niet een enorm leden verlies en daar ben ik iedereen zeer dankbaar voor. 

Contributie 
De contributie voor het komende seizoen blijft precies hetzelfde. Wij weten dat veel 

dansscholen, maar ook verenigingen de keuze hebben moeten maken de contributie voor 

het komende seizoen te verhogen. Wij hopen door dit niet te doen dat alle leerlingen kunnen 

blijven dansen. Voor gezinnen uit het Westland die het financieel zwaar hebben en het niet 

mogelijk is de contributie te betalen zijn er soms andere mogelijkheden. Kijk op 

www.kindpakketwestland.nl  

Mail en bereikbaarheid 
Wij beantwoorden geen mail meer vanaf zaterdag 17 juli en gaan ook even genieten van de 
vakantie. Vanaf maandag 16 augustus is de administratie weer open voor al uw vragen en 
geven wij weer antwoord op de mail. Als u ons persoonlijk wil spreken kunt u via de mail een 
bel afspraak maken.  
 
Dans Creatie gaat weer open op woensdag 1 september 
Op woensdag 1 september starten alle lessen weer via het normale lesrooster. Het rooster is 
te vinden op www.danscreatie.nl onder het kopje lesrooster. 
We gaan weer heerlijk dansen in de dansstudio’s. Hoe de regels precies zullen zijn 
ontvangen jullie eind augustus via de mail.  
 
Programma Zomervakantie 
Omdat heel veel gezinnen niet op vakantie kunnen gaan en het niet altijd mooi weer is in ons 
landje, hebben wij een mooi zomerprogramma kunnen realiseren met hulp van de Gemeente 
Westland. In de laatste drie weken van de zomervakantie kan er volop gedanst worden bij 
Dans Creatie Buiten. Binnenkort meer informatie via de mail en de app-groepen. 
 
“Summer school” extra klassiek lessen spitzen training/intraining 
Op maandag ochtend 16 augustus van 10.00-12.00 uur starten we met onze klassieke 

summer school. Leerlingen van 8 t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar die minimaal twee jaar al op 

klassiek zitten bij Dans Creatie kunnen deelnemen aan een superleuke ochtend.  
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Er wordt verteld over spitzen, we hebben een ballerina van het Koninklijk Conservatorium en 

er zijn klassieke balletlessen op verschillende niveaus. Ook worden de voeten gekeurd 

(vanaf 11 jaar) en worden ervoor diegene die eraan toe zijn gelijk spitzenlessen gepland die 

dezelfde week nog starten. Alle leerlingen die al spitzen hebben neem ze mee! Twee weken 

lang zijn er in de ochtend op verschillende niveaus klassieke lessen te volgen en spitzen 

trainingen. Van beginners tot gevorderd. Kom op maandag 16 augustus om je voor deze 

lessen op te geven en om aan de gratis introductie ochtend mee te doen. De lessen zijn op: 

Datum Tijd Locatie 

Dinsdag 17 augustus 10:00-12:00 uur Wateringen 

Donderdag 19 augustus 10:00-12:00 uur Wateringen 

Maandag 23 augustus 10:00-12:00 uur Wateringen 

Dinsdag 24 augustus 10:00-12:00 uur Wateringen 

Donderdag 26 augustus 10:00-12:00 uur Wateringen 

 
De lessen zijn op leeftijd en niveau. Elke leerling die zich aanmeldt kan deze 5 lessen 

meedoen voor 20,- euro. Graag gepast contant betalen bij de start van de lessenreeks. De 

lessen zijn in Wateringen. Opgeven voor de gratis introductie ochtend kan via 

info@danscreatie.nl 

Auditie Masterclasses 
Omdat er heel veel naar gevraagd is en het ook eerlijk is dat iedereen weer gelijke kansen 
krijgt zijn er audities voor de Masterclasses.  

Ook de leerlingen die de laatste twee jaar met veel plezier in de MC 2 en MC 3 hebben 

gedanst moeten opnieuw auditie doen. We gaan weer nieuwe uitdagingen tegemoet met een 

nieuwe groep samenstelling. Om auditie te kunnen doen voor MC 2 of 3 moet je minimaal 3 

jaar klassiek balletles hebben gevolgd. Je moet op spitzen kunnen dansen, een sterk fysiek 

hebben en tijd willen vrij maken en dus goed kunnen plannen met school. Naast klassiek 

techniek is uitstraling maar ook je inzet heel belangrijk.  

De Masterclass lessen zijn twee uur per week. Voor de leeftijd 10 t/m 14 jaar is dit twee uur 

op de donderdag en is het spitzen verhaal nog niet heel belangrijk. Voor de leeftijd 14 t/m 17 

en 16+ zijn er twee verschillende Masterclasses op de maandagavond. 

De audities voor de Masterclasses zijn op zondag 29 augustus:  
10.00-11.00 uur    9 t/m 10 jaar 
11.15-12.15 uur  11 t/m 14 jaar 
12.30-13.30 uur  14 t/m 16 jaar 
14.00- 15.00 uur 16 t/m 22 jaar 
 
Graag opgeven via info@danscreatie.nl. 
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Auditie Wedstrijdgroep Bas 

Ook de wedstrijdgroep van Bas op de woensdagavond is toe aan een nieuwe samenstelling. 
De trainingen van de wedstrijdgroep zijn op de woensdagavond. De leeftijd van de 
wedstrijdgroep is 15-20 jaar.  
 
We zijn op zoek naar super fanatieke jongens en meiden die op hoog niveau urban dansen, 
genoeg tijd kunnen vrij plannen voor trainingen en optredens, stressbestendig zijn, teamspirit 
hebben, het leuk vinden om meerdere keren per jaar mee te doen aan wedstrijden en 
voorstellingen.  
 
Herken jij jezelf hierin? Meld je dan nu aan voor de auditie op zondag 29 augustus om 16.00 
uur via info@danscreatie.nl 
 
Fijne vakantie allemaal en tot in september! 

Annemieke Wagenaar 
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