
15-10-2019 

Beste (ouders/verzorgers van de) College dansers, 

  

Wat ontzettend gaaf dat jij er dit seizoen (weer) bij bent! Nu we alweer 1,5 maand onderweg zijn in 
het College seizoen, is het tijd voor de eerste update. 

Fijn dat we een hoop College dansers al mee hebben kunnen nemen tijdens de informatiemiddag. 
We willen iedereen bedanken voor de aanwezigheid en alle tips en tops. We nemen dit absoluut mee 
in de verdere voorbereidingen voor dit seizoen. 

  

Start seizoen 

De eerste twee maanden, september en oktober, pakken we bewust als introductiemaanden. Deze 
periode gebruikt iedere hoofddocent om met de groep de juiste basis te leggen voor een leerzaam 
jaar. Er wordt o.a. aandacht besteedt aan groepsvorming, persoonlijke ontwikkeling en de docenten 
leggen uit waar ze voor staan en wat de plannen zijn. (Hoe, wat, waarom) Ook is er in deze maanden 
nog mogelijkheid om in te stromen  en door te stromen in de College. 

  

Na de herfstvakantie ontvangt iedereen de agenda  waarop te zien is wat we allemaal het komend 
jaar gaan doen, welke events, welke stijlen en eventueel welke  gastdocenten er voorbij gaan komen 
dit seizoen. Het wordt wel weer een super leuk  en leerzaam jaar! 

  

Optreden 

We gaan ook weer optreden in de stad. 

Touchée bestaat vandaag (15 oktober) 24 jaar en dat gaan we vieren met een pop-up party in de 
binnenstad. We vieren eerst een hele week feest binnen de doordeweekse lessen en op zondag 
sluiten we het tijdens Culturele Zondag  "Alles 
Kids”af.   https://www.culturelezondagen.nl/zondag/2019/alles-kids/programma/item-619 

 

Met de College gaan we weer het "podium" op! 

Zondag 20 oktober tijdens de pop up party op deze Culturele Zondag ‘Alles Kids. We gaan wat "oude" 
dansjes laten zien en wat nieuwe. 

De docenten hebben de dansers afgelopen zondag hierover geïnformeerd. Alle groepen doen mee. 

 

https://www.culturelezondagen.nl/zondag/2019/alles-kids/programma/item-619


OPROEP: De kids van Shanity (die nu verspreid over de andere docenten zijn); Shanity doet graag 
nog wat dansjes uit de eindshow met jullie. Wie willen daar nog aan meedoen? graag melden bij 
Shanity! 

Verder hebben we op het nummer “The Ride” van Kenzo Alvares, een te gekke dans gemaakt. Deze 
zijn we nu een week lang aan het oefenen in alle lessen. de bedoeling is om met deze choreo, met 
zoveel dansers, het plein ondersteboven te 
dansen!  https://www.youtube.com/watch?v=ijelPxa1mQo 

We verwachten dan ook alle dansers om 14.30u op Vredenburgplein voor de STING! 

(De dansers van Sigourney, Urban 16+, worden om 14:00u gewoon in de les verwacht op Touchée) 

We zullen tussen 15:00 en 15:30u in actie komen op het Vredenburg. 

 

Vakantie 

Zondag 20 oktober is ook gewoon een lesdag voor de College. Zondag 27 oktober is er géén les i.v.m. 
de herfstvakantie. 

  

We hopen jullie 20 oktober  allemaal te zien in de stad. 

Na de herfstvakantie ontvangen jullie de eerste College nieuwsbrief met het rooster voor 
aankomende periode. 

  

Swingende groet, 

  

Team College 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ijelPxa1mQo

