
Beste (ouders/verzorgers van de) College dansers,

Met deze nieuwsbrief brengen we je graag op de hoogte van de laatste info betreft het einde van het College seizoen.
Lees je even mee?

21 juli - Laatste les
Regio midden is dit jaar de laatste regio die met zomervakantie gaat. En met onze aangepaste openingstijden in de 
weekenden, sluiten wij zondag 21 juni het seizoen nog af. Zondag 21 juni is er dus nog les! Fijn om na de show nog even 
samen na te genieten, het seizoen af te sluiten en vooruit te kijken naar volgend jaar.

Audities
Op 21 juni is er ook nog mogelijkheid voor potentiele College dansers om auditie te doen.
De huidige College dansers hoeven geen auditie te doen. Zij krijgen hun advies voor volgend seizoen van hun 
hoofddocent.

UITNODIGING
We nodigen jullie bij deze allemaal uit voor de;

Informatiemiddag
Zondag 21 juli – 16:00-18:00u

Op Touchée.
Dan willen we graag met alle ouders en dansers;
- Seizoen 2018-2019 afsluiten/evalueren (Wat hebben we gedaan?)
- Vooruitblikken op volgend seizoen (Wat gaan we doen?)
- Oproep doen voor ADvisie groep*

ADvisie groep
Volgend seizoen willen we graag de Advisie groep in het leven roepen om ons te kunnen adviseren over de kwaliteit en 
verbetering van de College. 
Deze groep zal bestaan uit;
• 8 dansers; 2 dansers per stijl
• 8 ouders; 2 ouders per stijl
• 4 stijlgerichte adviseurs (bijv. uitvoerend dansers)
We vertellen jullie hier graag meer over op 21 juli, tijdens de informatiemiddag.
Zijn jullie erbij?!

Generale repetitie
Reminder; De generale repetitie van de College is op zaterdag 6 juli van 14:00 tot 17:00u.
Dit weekend zitten we volop in  de generale repetities van de andere shows, wat wellicht voor wat verwarring kan 
zorgen. 
College is een weekje later en dus op zaterdag aan de beurt. Ook deze generale is gewoon op Touchée! Belangrijk 
moment om aanwezig te zijn voor de dansers, want tijdens deze generale verbinden we alle stukken aan elkaar.
Zondag 7 juli is er gewoon les!

Zondag 14 juli
Het weekend van de Touchée shows is er GEEN les. De 6 shows van dit jaar vallen allemaal in het weekend van 12, 13
en 14juli. Veel van de College dansers dansen ook in de andere shows en ook het volledige team van Touchée staat 
opgesteld in theater De Kom, dus Touchée is dit weekend gesloten.

Heel graag tot 12 juli, tijdens de College show en we hopen jullie daarna de 21ste te mogen ontvangen op Touchée.

Fijn weekend verder.

Groet,

Team College
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