Nijmegen, 3 juli 2018

Lieve Dansfans,
Nog een klein weekje en dan is het zover! Alweer de 8e ID Dans Week!
3 keer een week vol dansuitdaging en plezier!
Nijmegen
Week 1: maandag 8 juli - donderdag 11 juli! Deze week zit vol!
Week 2: maandag 15 juli - donderdag 18 juli! Hier is nog volop plaats!
Lent
Maandag 8 juli - donderdag 11 juli. Hier is ook nog plaats!
Opstarten
Op maandag 8 juli is de deur vanaf 9.30 uur open bij ID Dance in Nijmegen
(Zijpendaalstraat 5) en in De Ster in Lent. Terwijl de dansers zich verzamelen in
zaal 1 (Nijmegen) en De Aula (Lent) kunnen ouders/verzorgers bij Adriënne
(Nijmegen) en Roel (Lent) de financiële zaken afhandelen en belangrijke info
(telefoonnummers/allergieën!) achterlaten. Het bedrag is €105,- inclusief het
Dansweek T-shirt en kan contant worden betaald. Je mag ook een envelop
met dit bedrag inleveren. Laat je dan wel naam en telefoonnummer achter?
Elke dag start met een gezamenlijke warming-up, waarna de dansers in
groepjes verdeeld worden.
Naast verschillende dansstijlen (jazz, jive, afro, hiphop, modern, klassiek)
komen er ook ID Dance gastdocenten workshops geven. Ook zijn er diverse
knutsel- en gezamenlijke activiteiten binnen en buiten.
Tussen de middag lunchen alle dansers samen. Hiervoor nemen jullie zelf een
lunchpakketje mee! Wij zorgen voor een gezonde lekkere snack, voldoende
limonade en wat lekkers.
Je komt natuurlijk met je danskleding, maar neem een warme trui en
“buiten”schoenen mee. Denken jullie bij zonnig weer aan zonnebrand en
eventueel een petje?
We zien jullie iedere dag tussen 10.00 en 16.00 uur. (Op de eerste dag iets
eerder).
Donderdag 11 juli (dansweek 1) en 18 juli (week 2) is de eindshow. Hier zijn
natuurlijk álle fans van harte welkom. Vanaf 15.45 uur staat de koffie/thee
klaar. De show start om 16.00 uur en duurt ongeveer 45 minuten. De dansers
zijn de laatste dag dus ook later klaar.
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Gedurende deze dansweek worden er foto’s gemaakt. Deze gebruiken wij
ook voor onze dansblog op onze site en Facebook. Mochten jullie hier
bezwaar tegen hebben, geef dit even aan bij het brengen van de kids.
Beide dansweken worden begeleid door onze gediplomeerde en ervaren
docenten. Week 1 zijn Annika, Tess en Fleur er. Week 2 Nash, Mariëlle en
Diantha. In Lent hebben Mariëlle, Tess en Anna de leiding. Er zijn stagiaires die
komen helpen. Gedurende beide weken zijn wij bereikbaar voor vragen,
problemen of opmerkingen op 06-21992856 of per mail.
Wij hebben er ontzettend veel zin in; wij hopen jullie ook!!

Groetjes,
Team ID Dance
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