November 2018
Hallo ID Dancers,
Met nog de leuke feestdagen èn onze kerstshows voor de boeg, toch al de eerste
brief over onze show. Want we gaan weer naar de Schouwburg in juni 2019. Met
maar liefst 85 groepen in zes(!) shows.
Voor fans die net instappen: check de leuke aankondigingsfilmpjes op onze site
onder het kopje voorstelling. Op dinsdag 26 maart 2019 om 20.30 uur is er een
informatieavond over de shows bij ID Dance Nijmegen. Noteer deze dus vast in de
agenda! Alle dansers mogen meedoen. Niets is verplicht uiteraard. Ben je tussen de
4 en 8 jaar oud, dan dans je 1 show. Ben je boven de 8 jaar, dan dans je 2 shows!
Achter de schermen is de machine al in volle gang. Vandaar dat we via deze eerste
brief om jullie hulp vragen. We zoeken vooral knip/naai hulp voor kostuums. Dus zijn
er ouders/verzorgers, opa’s, oma’s, buren die het leuk vinden om een kostuum te
naaien? Wees welkom!!
Vanaf januari volgt de verdere info. Heb je nu al vragen? Bel of mail ons dan gerust.
Groetjes,
Team ID Dance

✁

VOORSTELLING ID DANCE IN PARIJS 2019

Ja, wij helpen graag een handje met
O
Knippen (onder begeleiding van iemand die er verstand van heeft)
O knipochtend (1e zondag 13 januari tussen 10.00 en 14.00 uur)
O thuis
O
Decor
O
Naaien (alles wordt geknipt aangeleverd en afwerken hoeft niet)
O
Knutselen O eventueel liever thuis
O
Diverse kleine klusjes
O
Anders, namelijk __________________________________________________________
Naam____________________________________________________________________________
Ouders/verzorger van danser(es) _________________________________________________
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Club van 25

SPONSORING

De afgelopen voorstellingen hebben veel mensen financieel bijgedragen
met een donatie aan de Club van 25. Waarvoor dank! Ook bij deze
voorstelling hebben wij besloten de club er weer bij te gaan betrekken. Met
een donatie van € 25 (of meer) ben je lid. De opbrengst wordt met name
gebruikt voor de aanschaf van stoffen voor kostuums en de aanschaf van
accessoires. Mensen die meedoen, krijgen van ID Dance:

• de gelegenheid eerder kaartjes te kopen voor de voorstelling. Dus vóór de
officiële start van de kaartverkoop op 6 april 2019.
• naamsvermelding op de grote beamer-presentatie voorafgaand aan alle
voorstellingen!
• naamsvermelding van alle deelnemers op onze site: www.id-dance.nl
Ook maak je kans om leuke prijzen te winnen:
• 2 vrijkaarten voor één van de voorstellingen naar keuze
• VIP plaatsen plus 2 consumpties
Vragen? Bel of mail ons dan gerust.
Groetjes,
Team ID Dance

✁
0

ja ik word lid, naam _______________________________________________________
naam danser(es) __________________________________________________________

0

Ik ___________________________________________________ wil graag op een
andere manier sponsoren (bijvoorbeeld via bedrijf), graag contact op
nummer ___________________________________________

NB. Uw bijdrage voor de Club van 25 ontvangen wij graag in een gesloten envelop
voorzien van uw naam.
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