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DCD KRANT
DE VIJFDE DCD KRANT MET ALLEMAAL LEUKE WEETJES, PRIJZEN EN
INFORMATIE OVER DE KOMENDE MAAND

De danser(es) van de
maand

Summer Dance Camp

Auditiedag

De danseres van de maand mei is geworden:
GUUSJE !!! Guusje danst sinds september 2020
in onze vrijdag streetdance groep. Vanaf
volgend seizoen gaat Guusje een van onze
wedstrijdteams versterken! Wij zijn super trots
op haar en wat is ze gegroeid de afgelopen
maanden! Wij hebben Guusje een paar vragen
gesteld:
Hoe oud ben jij?
‘8 jaar’.
Wat vind je het leukste aan dansen?
‘Alle pasjes leren en nadoen’.
Wat zijn jouw hobby’s?
‘Dansen, paardrijden en zingen’.
Welk liedje vind je het leukst?
‘Loop niet weg van Kriss Kross Amsterdam ft
Tino Martin & Emma Heesters’.
Wat is je lievelingskleur?
‘Ik heb er 3, lichtblauw, geel & roze’.
Heb je huisdieren?
‘Niet meer, maar ik hoop na de vakantie twee
kittens te krijgen’.
Guusje mag de eerst komende les een van onze
mooie armbandjes uitkiezen!

De zomervakantie start je dit jaar bij ons op de
dansschool! Met een heel ander concept dan
vorig jaar gaan we nu een 3 daags kamp
organiseren voor ALLE kinderen van 6 t/m 13
jaar. Van vrijdag 16 juli t/m zondag 18 juli
2021 van 10:00 – 16:00 uur. 3 dagen lang
werken we naar een eind show voor alle
ouders en zijn er diverse workshops zoals:
Musical, Streetdance, TikTok en Moderne
dans. Tijdens deze workshops werken we naar
een eindshow voor zondag 18 juli. Naast de
workshops zullen wij onze eigen kostuums
maken voor de show, het decor en maken de
kinderen hun eigen danstassen. Ook komt er
een fotograaf langs om met de kinderen mini
shoot te houden. Met op de laatste dag een
kleine generale repetitie en daarna de show.
Ook zal er voor alle drie de lunch worden
verzorgd! Meld je zo snel mogelijk aan want
de plekken gaan hard! Aanmelden kan via
info@dancecentreduivendrecht.nl of bij juf
Daphne voor of na de les.

Afgelopen zondag 30 mei was onze eerste
auditiedag! Wat een opkomst en wat hebben
we genoten. De lessen werden gegeven door
choreograaf Shaggy, of zoals de meeste
meisjes hem noemden: meester gekkie. We
hebben enorm gelachen en het was een mega
geslaagde dag. Alle deelnemers hebben
inmiddels bericht gekregen over de uitslag en
volgend seizoen zullen we gaan knallen met
maar liefst 3 mooie wedstrijd teams.

Guusje
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IN DIT NUMMER
SHOW

KNUTSELMIDDAG

LESROOSTER

Show

Knutselmiddagen

Het lesrooster

Wij zouden de zomershow opnemen in de
Johan Cruijf Arena. Helaas kan dit niet door
gaan omdat ze gaan verbouwen. Natuurlijk
zijn wij al druk bezig met andere opties en
andere ideeen om alsnog iets moois te kunnen
laten zien. Wij hopen jullie zsm meer te
kunnen vertellen hierover. Houd de goepsapp
goed in de gaten!

LESROOSTER

Het lesrooster voor
aankomende weken
Dinsdag:
1600u-1700u: Klassiek Ballet 6+
1730u-1830u: Hiphop 8+
Woensdag:
1330u-1415u: Kleuterdans
1500u-1600u: Street 6+
17:15-18;15 Street 8+
18:30u-19:38u Street10+
Juf Daphne en haar vriendin Melissa (veel
kinderen kennen Melissa van haar hulp bij de
shows etc) zijn bezig met het opzetten van
knutselmiddagen in de zomervakantie bij Dance
Centre Duivendrecht!
Wij willen dit gaan organiseren op de
woensdagen(14, 21, 28juli) en de vrijdagen (23,
30 juli, 6 augustus) voor kinderen van 6 t/m 10
jaar. Wat zullen de kinderen zoal gaan maken?
Dromenvangers, t-shirts pimpen, confetti schaal,
stenen verven, naam maken met ijzerdraad,
vogelhuisjes maken, 3D dieren schilderijen,
eigen lippenbalsem maken, vrije knutselmiddag,
dieren maken met ijsstokjes en maskers maken.
Wij zullen beginnen met 6 middagen, hiervoor
kunt u een strippenkaart aanschaffen voor
€60,00 per kind. Een losse middag is ook
mogelijk deze kost dan €12,50 per kind. Dit is
incl. drinken, een gezond tussendoortje en
natuurlijk mogen ze hun knutsels meenemen
naar huis. Voordat we dit echt gaan introduceren
horen wij graag of hier animo voor is. Wij gaan
hiermee starten bij minimaal 8 aanmeldingen
per knutselmiddag. Is er meer animo dan zullen
wij de knutselmiddagen verlengen en misschien
zelfs na de vakantie elke week terug laten
komen. Lijkt jullie dit net zo leuk als ons?! meld
je dan nu aan via:
info@dancecentreduivendrecht.nl of via de
inschrijflijst bij juf Daphne.

Donderdag:
1600u-1700u: Demo 2
1745u-1845u: Demo 1
2030u-2130u: DCD Dancing
Vrijdag:
1530u-1615u: Boy’s Only
1615u-1715u: Demo 2
1730u-1830u: Street 8+
1845u-1945u: Demo 1
Zaterdag:
1000u-1045u: Peuterdans
1115u-1200u: Kleuterballet
Sinds 17 mei mochten wij weer naar binnen
met alle kinderen t/m 17 jaar. Zo fijn om alle
kids weer te zien in de dansschool.
Sinds 5 juni mogen wij alle lessen weer
binnen geven. Dit betekent dat de lessen voor
de volwassenen ook weer van start gaan! Lijkt
het je leuk om een keer mee te doen met een
volwassenen les? Meld je dan nu aan via:
info@dancecentreduivendrecht.nl
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Start nieuw seizoen
De zomervakantie staat bijna voor de deur. Dat betekent dat de dansschool voorlopig ook gedeeltelijk gaat sluiten.
Wij willen wel graag een aantal lessen door laten gaan en twee weken eerder beginnen met de lessen.

De laatste les van dit seizoen 2020/2021 is op vrijdag 9 juli 2021.
De start van het seizoen 2021/2022 zal twee weken eerder starten dan voorheen.
Iedereen kan deze twee weken voor €17,50 onbeperkt ALLE lessen volgen die wij op ons rooster hebben staan.
Met uitzondering van de wedstrijdselectie.
Op maandag 23 augustus starten ALLE lessen weer volgens het normale rooster.
Het rooster voor het nieuwe seizoen wordt zsm bekend gemaakt en zal via onze social media kanalen en onze website geplaatst
worden. Houd onze Facebook pagina dus ook goed in de gaten! Ook zullen er een aantal wijzigingen plaatsvinden in de
groepen. Hierover ontvangt iedereen tijdig bericht.
Alle volwassenen danslessen zullen de gehele vakantie door gaan.
Deze les zal zowel op donderdag van 20:30 – 21:30 uur als op dinsdag van 20:00 – 21:00 uur gegeven worden.
Kosten €32,50 per maand.
Alle peuterdans lessen zullen de gehele vakantie door gaan.
Deze les zal zowel op woensdagochtend van 10:30 – 11:15 uur als op zaterdag van 10:00 – 10:45 uur gegeven worden.
Kosten €22,50 per maand.
Op vrijdagmiddag zullen er 2 Streetdance lessen worden gegeven voor 6+ en voor 8+.
Deze lessen zullen worden gegeven van 13:00 – 14:00 en van 14:30 – 15:30 uur.
Kosten €7,50 per les.
Dansen jullie mee in de zomervakantie? Meld je dan nu aan via: info@dancecentreduivendrecht.nl
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Belangrijke data

Belangrijke data DCD

VERJAARDAGEN JUNI

Hiep hiep hoera! Dit zijn de jarige kindjes deze maand!
03 juni Jade
04 juni Anna
06 juni: Yfke & LunaMae
09 juni Feline
22 juni: Anoek
23 juni: Sarah
24 juni: Jaydee
26 juni: Amber en Sophia
29 juni: Tycho
Wij wensen jullie alvast een hele fijne
verjaardag en hopen jullie allemaal snel
weer in de dansschool te zien!
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DCD KLEDING

Kleding voorschriften

Wij hebben een kleding voorschrift tijdens de lessen, om het dansen
voor de kinderen, maar ook de volwassenen optimaal te kunnen maken.
Hierbij is het van belang dat het kleding is dat voor de kinderen fijn is
om te dragen tijdens de lessen. Hieronder volgen de
kledingvoorschriften per les:
Peuterdans: Balletpak en ballet schoenen.
Kleuterdans: Balletpak en ballet schoenen.
Kleuterballet: Balletpak en ballet schoenen.
Klassiek Ballet: Balletpak en ballet schoenen.
Clipdance: Joggingsbroek of (sport)legging met een top en binnen
schoenen.
Boy’s Only: Joggingsbroek met een T-shirt en binnen schoenen.
Streetdance: Joggingsbroek of (sport)legging met een top en binnen
schoenen.
Hiphop: Joggingsbroek of (sport) legging met een top en binnen
schoenen.
Musical: Joggingsbroek of (sport) legging met een top en binnen
schoenen.
Demo teams: Joggingsbroek of (sport) legging met een top en binnen
schoenen.
DCD Dancing: Joggingsbroek of (sport) legging met een top en binnen
schoenen.
Wij vragen dit omdat wij ons op opendagen, voorstellingen etc.
professioneel willen tonen.
Ook wij verkopen danskleding op bestelling om de dansschool te
steunen en om zo de kans te geven om u aan de kleding voorschriften te
houden.

De DCD dans trui, 19,95 euro.

Het DCD dans T-shirt, 14,95 euro.
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