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Deurcodes
Onderstaande informatie geldt alleen voor
cursisten die les hebben in theater ‘t Voorhuys.
Na de herfstvakantie kunnen de cursisten van
Artistique geen gebruik meer maken van de
hoofdingang van theater ’t Voorhuys, maar kan
iedereen via de deur naast de hoofdingang naar
binnen. Deze deur is voorzien van een kastje
waarop een code kan worden ingetypt, waarna
men het pand in kan. Het Cultuurbedrijf voert
dit in omdat de hoofdingang nu vaak onbeheerd
open staat. Binnenkort volgt een mail met
uitgebreidere informatie en de codes.

Kijklessen 15 t/m 19 oktober
In de week van 15-19 oktober is het kijkles-week.
Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om
naar de cursisten te komen kijken. We zouden
het op prijs stellen als broertjes en zusjes die
nog geen uur geconcentreerd kunnen kijken niet
worden meegenomen naar de kijkles.
De kijklessen zijn voor zowel de dansgroepen als
musicalklassen op de reguliere lesdag, lestijd en
leslocatie.

Pietenfeest Artistique

Hoera Mado is geboren!
Woensdag 3 oktober zijn Marion en Frans de trotse
ouders geworden van Mado.
Ze maken het goed en genieten volop van elkaar.
Mocht je ze een kaartje willen sturen dan kan dat
naar Noorderringweg 24, 8312 RG Creil.
In verband met Marion haar verlof verloopt al het
contact momenteel via
administratie@danscentrumartistique.nl

Op zaterdag 1 december organiseert Artistique
van 13.30u-15.00u een Pietenfeest in de
Beurszaal van Theater ’t Voorhuys. Alle kinderen
die bij Artistique op les zitten zijn welkom.
Juf Marieke, juf Jorien en een heleboel pieten
zullen samen met de kinderen dansen, zingen
en knutselen. Daarnaast laten de Danspieten
een gave Pietendans zien. Kinderen die het leuk
vinden mogen verkleed naar het Pietenfeest
komen.
Ouders kunnen de kinderen bij de garderobe
aanmelden, wij regelen voldoende begeleiding
tijdens het feest.

Lessen 5 december
Woensdag 5 december gaan de lessen
gewoon door. Mocht blijken dat uit een
bepaalde groep bijna alle kinderen afwezig
zijn, voegen we wellicht groepen samen.
Maar vooralsnog houden we het reguliere
rooster aan.

Artistique Dance Event (ADE)
& Lesvrije week
Zaterdag 26 januari is het weer tijd voor het
Artistique Dance Event in Chez Marknesse.
Alle selectie dansgroepen en hiphop en jazz/
show/streetdance groepen van 12 jaar en
ouder zullen optreden tijdens dit evenement.
Daarnaast worden er battles gehouden, een
workshop gegeven en is er een kinderdisco.
In verband met de voorbereidingen van
het ADE vervallen alle reguliere lessen in
de week van 21 t/m 25 januari. Echter, alle
deelnemende groepen hebben die week
een podiumrepetitie in Chez Marknesse.
Via onderstaande link komt u bij het
repetitieschema:
www.danscentrumartistique.nl/events/
podiumrepetities-ade-2019/

Alle cursisten van Artistique krijgen een
persoonsgebonden vrijkaart voor het ADE
(dus ook de cursisten onder de 12 jaar). Er
wordt vanuit Artistique geen begeleiding
geregeld voor de jongste cursisten. Alle overige
belangstellenden kunnen 26 januari een kaartje
kopen a €6,- aan de kassa van Chez Marknesse.
Het programma wordt later bekend gemaakt.

Stagiaires/Vrijwilligers
(Podiumrepetities) ADE
We zijn op zoek naar stagiaires en/of vrijwilligers
die willen helpen tijdens het Artistique Dance
Event. We hebben hulp nodig bij het klaarzetten
van alle materialen, de ontvangst van de
deelnemers, het omkleden en controleren van
de kleding en het wassen van de kostuums. We
zoeken hulp op onderstaande dagen en tijden:
Ma 21 januari 10.00u-15.30u (klaarzetten)
Ma 21 januari 15.30u-22.00u (opvangen + kostuums)
Vrij 25 januari 16.30u-22.20u (opvangen + kostuums)
Zat 26 januari 15.00u-22.30u (opvangen + kostuums)
Was! (zaterdag 26 januari af te halen na het optreden)

Je kan je opgeven door te mailen naar
administratie@danscentrumartistique.nl

Let’s Dance

Agenda
Kijklessen				15 t/m 19 okt 2018
Intocht Sinterklaas (Danspieten)
17 nov 2018
Presentatie Boerderijenboek		
20 nov 2018
Pietenfeest				1 dec 2018
Podiumrepetities ADE			
Zie schema
Artistique Dance Event (ADE)		
26 jan 2019
Kijklessen				11 t/m 15 feb 2019
Let’s Dance				9 mrt 2019
Superstarz				? mrt/apr 2019
Nacht van Oranje			
?20 apr2019
Generale repetities Festival		
18 & 24 mei 2019
Artistique Theaterfestival		
25 mei 2019 		
					(reserve 26 mei)
Het is mogelijk dat er nog optredens aan de agenda
worden toegevoegd later in het cursusjaar.

Vakantie overzicht
Herfstvakantie			
22 t/m 28 okt 2018
Kerstvakantie			
24 dec 2018 t/m 6 jan 2019
Lesvrije week ivm ADE		
21 t/m 27 jan 2019
Voorjaarsvakantie		
18 t/m 24 febr 2019
Goede Vrijdag & Pasen
19 t/m 22 apr 2019
Aangepast Musicalrooster
1 t/m 7 apr 2018
Koningsdag 2019		
27 apr 2019
Meivakantie			
29 apr t/m 12 mei 2019
Lesvrije week			
27 mei t/m 2 jun 2019
Pinksteren			
10 jun 2019
Zomervakantie		Vanaf 24 jun 2019

Nieuw dit jaar is Let’s Dance, dat op zaterdag
9 maart in de Beurszaal in theater ’t Voorhuys
wordt gehouden. Let’s Dance is een coproductie van Artistique en het Cultuurbedrijf.
Het wordt een heerlijke muzikale en dansante
avond met voornamelijk hits uit de jaren ’70
en ’80 die door een live-band en zangtalenten
uit de polder worden vertolkt. Meerdere
groepen van Artistique zullen hun zang- en
danskunsten deze avond vertonen!

Artistique Theaterfestival
Anders dan voorgaande jaren zullen alle
cursisten van Artistique dit seizoen afsluiten
met het Artistique Theaterfestival!
Een dag vol zang, dans, toneel en allerlei
andere culturele activiteiten. Het festival wordt
gehouden op zaterdag 25 mei. De week en het
weekend voorafgaande aan deze dag vinden
de generale repetities plaats. In verband met
de verbouwing van de Deel kan het festival
helaas niet in het theater en aangrenzende
park plaatsvinden. We zijn momenteel in
gesprek over een alternatieve locatie. Verder
informatie volgt zodra er meer bekend is.

Iris in De Kleine Zeemeermin
Musicaldocent Iris Warmolts speelt dit
theaterseizoen in De Kleine Zeemeermin. Een
voorstelling van Van Hoorne Entertainment
voor kinderen vanaf 4 jaar. De voorstelling is
vrijdag 22 februari te zien in theater ’t Voorhuys.
De kaarten gaan hard, dus wees er snel bij!
Overige kinder- en jeugdvoorstellingen zijn te
vinden op onze website:
www.danscentrumartistique.nl/agenda/
voorstellingen-theater-t-voorhuys/

