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ZONDAG 17-02-’19

16:00-21:00u

2 vs 2 battle
& clubnight
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Contact: college@touchee.nl



Beste (ouders/verzorgers van de) College dansers,

Zondag 17 februari is het tijd voor het gezelligste College evenement van het seizoen;

SIC → SHARING IS CARING
2 vs 2 battle & clubnight

Na het succes van de battle en de clubnight van vorig seizoen, hebben we deze 2 samen gevoegd in 1 evenement. 
In alle groepen is de afgelopen tijd aandacht besteedt aan performance en improvisatie. Op 17 februari delen de 
groepen met elkaar wat zij geleerd hebben en treden voor elkaar op. Ook wordt er een 2 vs 2 battle gehouden, waarin 
de dansers hun aangeleerde sklills op de aller leukste manier aan elkaar kunnen tonen.
Omdat de College niet meer op kamp gaat, is dit ook hét moment om samen te komen, elkaar beter te leren kennen
en te inspireren. Een avond vol dans en plezier. Een groot feest!

We willen iedereen vragen om 16:00u aanwezig te zijn voor de start van het feest. Het event is zo ingedeeld dat de
FUNdamental Kids (All styles 8-12 jaar) om 19:30u klaar zijn en opgehaald kunnen worden. Voor de andere groepen
eindigt het feest om 21:00u.

Deelname aan de battle is niet verplicht, maar wel een leuke uitdaging. Het is een 2 vs 2 battle, dus je kunt alleen in
duo meedoen. Opgeven voor de battle kan bij de eigen docent.

Natuurlijk kunnen de dansers zelf eten meenemen, maar er is ook catering aanwezig. In de laatste week voor het event 
zullen we laten weten voor welk bedrag er eten aangeschaft kan worden.

Tickets voor 17 februari zijn vanaf maandag  11 februari te koop op Touchée. (alleen pin)

Zondag 10 februari krijgen alle groepen nog een laatste training die in het teken staat van performance, zodat iedereen 
helemaal klaar is voor de clubnight. We willen dat iedereen weet dat het  de 17de niet draait om presteren, maar om 
leren en inspireren! 

Voor vragen; mail college@touchee.nl .

Don’t miss this party!

17 februari 2019

16:00 – 21:00u

Let op: voor kids tot 12 jaar tot 19:30u!

Tickets € 10,- p.p.

Deelname battle gratis
(opgeven bij eigen docent)

Eten te koop op Touchée

Utrecht, januari 2019

mailto:college@touchee.nl

