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Nieuwsbrief juni 2022

Whatsapp-beleid

Gevonden voorwerpen

Seizoen 2022/2023

Elke dansgroep en musicalklas heeft een eigen 
Whatsappgroep. Hierin wordt lesmateriaal 
gedeeld en kunnen simpele vragen worden 
gesteld of absenties worden doorgegeven. 
Vragen/opmerkingen van persoonlijke of 
administratieve aard kunnen gemaild worden 
naar administratie@danscentrumartistique.nl

Van 8 t/m 14 juni zullen de gevonden 
voorwerpen van seizoen 2022-2023 worden 
uitgestald. Daarna zal alles wat overblijft naar de 
kringloopwinkel worden gebracht.

5 september starten de lessen van 
cursusjaar 2022-2023. Wij proberen begin 
juli het voorlopig rooster met tijden + 
algemene informatie bekend te maken. 
Heb je specifieke wensen m.b.t. lesdagen, 
tijden, of wil je overstappen naar een 
andere stijl of groep? Mail dit dan naar 
administratie@danscentrumartistique.nl,
met alle mailtjes die voor 20 juni binnen 
komen proberen we rekening te houden. 

Wil je je uitschrijven voor het nieuwe 
cursusjaar dan kan dit tot 1 juli 2022 via 
onze website: Danscentrumartistique.nl/
contact/uitschrijven

Ook dit jaar worden er weer audities 
gehouden. Heb jij een passie voor 
dans/musical, talent en een goede 
motivatie, geef je dan op voor de 
audities! 

Voor de jazz/show/streetdance 
cursisten vanaf 8 jaar en hiphop 
cursisten vanaf 13 jaar zijn de audities 
op donderdag 23 en 30 juni in onze 
dansstudio in Theater ’t Voorhuys. We 
maken een tijdspad zodra duidelijk 
is hoeveel auditanten we per leeftijd 
ongeveer kunnen verwachten. Voor de 
huidige musicalcursisten worden er 
geen audities gehouden en wordt het 
bepaald op basis van de lessen. Voor 
musicalcursisten van buitenaf houden 
we digitale audities. Aanmelden 
kan tot 17 juni via administratie@
danscentrumartistique.nl. 

Cursisten die nu dansen in een 
selectiegroep of demoteam hoeven 
niet opnieuw auditie te doen. De 
docenten bepalen aan de hand van 
de lessen van afgelopen jaar of deze 
cursisten in de selectie mogen blijven. 

Wensen + planning rooster

Auditie
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Voorstellingen/Evenementen

Vanaf cursusjaar 2022/2023 zal de contributie bij 
Artistique verhoogd worden. We zijn al jaren op zoek 
naar manieren om Artistique financieel gezond te 
krijgen en de contributie verhoging is een eerste stap 
om Artistique voort te kunnen zetten. Hieronder vind 
je de tarieven voor cursusjaar 2022/2023.

Buitenspeeldag Marknesse
Woensdag 8 juni zijn we te vinden 
op de Buitenspeeldag in Marknesse. 
Meester Jarno houdt in de middag een 
breakdance battle en geeft een gave 
breakdance workshop.

De weg naar huis
De laatste 2 weekenden van juni 
staan alle cursisten op het podium 
van Theater ’t Voorhuys met onze 
theatershow ‘De weg naar huis’. Kaarten 
kosten €18,50 en zijn te koop via onze 
website: Danscentrumartistique.nl/
events/kaartverkoop/
Cursisten hebben per mail informatie 
ontvangen.

Vakantie Voorpret Festival
Op zaterdagmiddag 9 juli krijgen 
leerlingen de kans om op te treden 
tijdens het Vakantie Voorpret 
Festival. Binnenkort zullen we in de 
appgroepen inventariseren wie er mee 
willen/kunnen doen. De repetities 
voor dit optreden zijn in de week 
voorafgaande aan 9 juli.

Bloemencorso
Eind augustus hopen we op te kunnen 
treden tijdens de festiviteiten rondom 
het Bloemencorso. Hierover volgt later 
meer informatie.

Pieperfestival
Zaterdagmiddag 10 september 
verzorgen wij een middagvullend 
programma op het hoofdpodium van 
het Pieperfestival. Binnenkort zullen 
we in de appgroepen inventariseren 
wie er mee willen/kunnen doen. De 
repetities voor dit optreden zijn in de 
laatste week van augustus/1e week van 
september.

Bovenstaande tarieven gelden voor cursisten tot 21 jaar, vanaf 
21 jaar wordt hetzelfde tarief gehanteerd +21% BTW.

* De afschrijvingen zullen plaatsvinden rond:
  Termijn 1:  30 september en 30 november 2022
  Termijn 2: 28 februari en 30 april 2023

* Bij inschrijving wordt eenmalig €10,- inschrijfgeld in    
   rekening gebracht.

* Gemeente Noordoostpolder: Kinderen uit een gezin met 
een laag inkomen kunnen bij de gemeente Noordoostpolder 
een aanvraag doen voor het Meedoenpakket. De contributie 
kan dan betaald worden via het Meedoenpakket. Voor meer 
informatie:
www.noordoostpolder.nl/meedoenpakket

* Gemeente Steenwijkerland: Kinderen uit een gezin met een 
laag inkomen kunnen via 
info@sociaalwerkdekop.nl een aanvraag doen bij het Jeugd-
fonds Sport & Cultuur om de contributie te betalen.

Termijn 1:  5 sept 2022 t/m 29 jan 2023
Termijn 2:  30 jan 2023 t/m 26 jun 2023

Tarief 1       30 minuten les per week
Tarief 2      45 minuten les per week
Tarief 3      60 minuten les per week
Tarief 4      90 minuten les per week
Tarief 5      120 minuten les per week
Tarief 6      150 minuten les per week
Tarief 7      180 minuten les per week
Tarief 8      >210 minuten les per week

€75,-
€112,50
€150,-
€212,50
€275,-
€325,-
€375,-
€400,-

8 juni

18, 19, 25 & 26 juni

9 juli

Eind augustus

10 september

Verhoging contributie

Tarieven 2022/2023 per termijn (half cursusjaar)  
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