Beste dansers en ouders,
Het dansjaar vliegt terug voorbij. En wat een heerlijk dansseizoen hebben we tot nu toe gehad. De
hoogtepunten van het jaar al even op een rijtje:
- een geslaagd sinterklaasfeest, jong en oud kon meegenieten van een feest in familiale sfeer.
- een optreden in het Vlaams Parlement. Een hele eer en onvergetelijke belevenis!
- succesvolle kampen in iedere vakantie. De populariteit van onze kampen neemt enorm toe en er staat telkens
een kampteam klaar om er een onvergetelijke ervaring van te maken. Een dikke dankjewel aan alle deelnemers
en kampdocenten!
- een supergezellige vriendjesweek vlak na de vakantie.
- de eerste wedstrijd voor onze wedstrijdteams in Genk waar we hele mooie podiumplaatsen haalden.
Er komt nog meer leuks aan: ons eetfestijn staat voor de deur en natuurlijk is er de show, het hoogtepunt van
het dansseizoen, in het Pinksterweekend. We weten dus zeker wat gedaan! Alle info over het eetfestijn geven
we hieronder mee. Graag tot in de lessen of op één van onze evenementen. Liefs, Juf Talitha & het
Movimentoteam
ALGEMENE WERKING
Organiseert u een feest of evenement dat je graag zou opfleuren met wat dans? Onze crews zijn hiervoor ter
beschikking! Zowel een optreden als workshops voorzien wij graag op uw maat. Contact:
dansschoolmovimento@hotmail.com
Ben jij op Facebook al ‘fan’ van onze dansschool? Zo niet, zoek ons even op en liken maar! We posten regelmatig
foto’s, nieuwtjes en belangrijke informatie. Daarnaast hebben we ook een Facebookgroep met alle leden
(dansschool Movimento). Wil je lid worden? Stuur Talitha dan een bericht of vraag je lidmaatschap aan.
We merken dat de belangstelling voor onze kampen steeds groter wordt. Door tijdig in te schrijven ben je zeker
van je plaatsje. Alle info over de kampen + inschrijven kan op www.dansschoolmovimento.be/danskampen
ZATERDAG 9 MAART: EETFESTIJN
Als school investeren wij héél veel geld in kostuums, want we hebben graag dat onze leerlingen er op een show
tiptop uitzien (zonder dat zij aankoopverplichtingen hebben). Om al deze kostuums, mooie belichting en
nieuwe decorstukken te kunnen betalen, houden wij een eetfestijn op zaterdag 9 maart 2019 in CC Den Hoogen
Pad, Adegem. Na het succes van vorige jaren is Daniël terug kok van dienst. Hij zorgt voor frietjes met
zelfgemaakte stoverij (varkenswangetjes) of gehaktballen in tomatensaus.
WAT: Frietjes met stoverij (varkenswangetjes) of balletjes in tomatensaus.
WANNEER: Zaterdag 9 maart 2018 - Deuren open om 18u, eten vanaf 18u30. (Aanschuiven tot 20u.)
WAAR: "CC Den Hoogen Pad" (Dorp 16b, 9991 Adegem)
PRIJS: Volwassene €16 - Kind €10 (€0,39 transactiekosten per bestelling)
Kinderen onder 3 jaar zijn gratis - maar graag melden als een stoel moet worden voorzien.
Om u in te schrijven op het eetfestijn volgt u deze twee stappen:
1. Koop ticket(s) via de link bovenaan deze pagina http://www.dansschoolmovimento.be/eetfestijn
2. Vul het formulier in met exact dezelfde naam en contactgegevens als bij stap 1 op de pagina
http://www.dansschoolmovimento.be/eetfestijn

Inschrijvingen sluiten af bij volzet of ten laatste donderdag 28 februari 2019 23:59
Hopelijk tot dan!
DANSSHOW: DATUM EN UREN
De dansshows gaan dit jaar door op 8 en 9 juni, telkens om 14u30 en 19u.
Op 10 juni is iedereen thuis wegens Pinkstermaandag.
Let op: niet alle leerlingen zullen alle shows meedoen. Begin februari hopen we de definitieve verdeling te
hebben en wordt dit naar onze leden gecommuniceerd. Deze puzzel proberen we zo comfortabel mogelijk voor
iedereen te maken, maar kost even tijd. Alvast bedankt voor jullie geduld!
Een brief met alle belangrijke data voor repetities voor de show volgt heel binnenkort.

