
Nu de corona regels zijn versoepeld, 
zijn ouders weer welkom in het pand. 
Omdat de ruimte in de kleedkamers 
zeer beperkt is, kunnen ouders hun 
kind in de ontvangsthal van het Theater/
Cultuurbedrijf/De Burght afzetten en 
ophalen. Ouders die willen helpen met 
omkleden/schoenen wisselen, kunnen 
dat in de ontvangsthal doen. Kinderen 
die zelfstandig komen, mogen in het 
Cultuurbedrijf wachten in de kleedkamer 
en in het Theater bij de bankjes voor de 
trap. In De Burght blijft de hoofdingang 
tijdens de lessen dicht zolang er geen 
personeel van De Burght aanwezig is 
tijdens de lessen. 

De overige coronaregels blijven 
ongewijzigd.
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Nieuwsbrief oktober 2021

Aanpassing coronaprotocol

Gevonden voorwerpen

Start cursusjaar

Whatsappbeleid

Van 11 t/m 15 oktober zullen de gevonden 
voorwerpen van seizoen 2020-2021 en 
de afgelopen weken worden uitgestald. 
In de herfstvakantie zal alles wat overblijft 
naar de kringloopwinkel worden 
gebracht.

Na een kleurrijke zomer, zijn we vol enthousiasme 
begonnen aan het nieuwe cursusjaar. Het is 
heerlijk om alle lessen weer in onze dansstudio’s 
te kunnen geven en we kijken uit naar de shows 
en evenementen die dit cursusjaar op de
agenda staan.

Elke dansgroep en musicalklas heeft 
een eigen Whatsappgroep. Hierin wordt 
lesmateriaal gedeeld en kunnen simpele 
vragen worden gesteld of absenties 
worden doorgegeven. 

Wij willen jullie vragen om onze 
telefoonnummers en die van docenten 
niet te gebruiken voor individuele 
Whatsapp berichten. Vragen/
opmerkingen van persoonlijke of 
administratieve aard kunnen gemaild 
worden naar 
administratie@danscentrumartistique.nl

Mocht je niet in de Whatsappgroep 
zitten of een extra nummer willen 
toevoegen stuur dan een mail naar 
administratie@danscentrumartistique.nl
Mocht je nog in een oude 
Whatsappgroep zitten, kun je zelf uit de 
appgroep stappen.
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Showtime

In het weekend van 18 en 19 december staat de 
voorstelling ‘Showtime’ op de agenda. 
Anders dan vorige jaren, zullen alle 
musicalklassen en dansgroepen aan deze 
voorstelling meedoen.

Op 15 en 17 december zijn de soundchecks/
generale repetities voor de musicalklassen. 
Het is verplicht om hierbij aanwezig te zijn. 
De dansgroepen hebben op de dag van de 
voorstelling een podiumrepetitie voorafgaande 
aan hun optreden.

De komende weken gaan we aan de slag 
met de cast-indeling en het repetitie schema. 
Mocht je wensen hebben, geef die dan voor 
23 oktober door. Zodra de cast-indeling af is, 
zetten we hem op de website en zullen we een 
link in de appgroepen plaatsen. In november 
krijgt elke groep een mail met uitgebreide 
informatie over de kaartverkoop, kostuums, 
hulp etc.

Wij gaan ervan uit dat alle  cursisten aan deze 
voorstelling meedoen. Mocht je niet mee 
kunnen doen, ontvangen we graag voor 23 
oktober een afmelding per mail.

Linda, Marion, Jorien
en docententeam wensen
jou veel

Dans, Zang
& Acteer

plezier!

Kijkles

In de week van 11 t/m 15 oktober zijn er 
kijklessen bij Artistique. Alle cursisten mogen 
maximaal 2 mensen meenemen om een kijkje 
te nemen in de les. We hebben helaas niet voor 
alle toeschouwers een stoel om op te zitten. 
Bij grote groepen zullen ook de tafels en vloer 
gebruikt worden als zitplaats. 

De kijklessen zijn voor zowel de dansgroepen 
als musicalklassen op de reguliere lesdag, 
lestijd en leslocatie.


