Podiumrepetities ADE
In de week van 21 t/m 26 januari zijn er
podiumrepetities voor deelnemende
groepen in Chez Marknesse.
Klik hier voor het rooster met
podiumrepetities.
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Gelukkig, gezond en creatief 2019!
Allereerst wensen we iedereen een gelukkig,
gezond en creatief 2019!
In januari en februari staan er leuke evenementen
en optredens op het programma, we hebben er
zin in!

Lesvrije week – 21 t/m 25 januari
I.v.m. de voorbereidingen van het Artistique Dance
Event zijn er geen reguliere lessen (geldt voor dans
en musical) in de week van 21 t/m 25 januari. Echter,
alle deelnemende groepen aan het ADE hebben
die week generale repetities in Chez Marknesse en
hebben daar een mail over ontvangen.
Alle cursisten van Artistique die niet meedoen aan
het ADE, krijgen een persoonsgebonden vrijkaart om
te komen kijken.

Artistique Dance Event (ADE) – 26 januari
Op zaterdag 26 januari is het Artistique Dance Event
in Chez Marknesse. Ook dit jaar wordt het weer een
spetterend spektakel. Zo zijn er optredens van groepen
van Artistique, worden er Showdance- en Urban
Battles gehouden en geeft Eva Scherpenisse een gave
dansworkshop.
Via onderstaande link is het programma te bekijken:
www.danscentrumartistique.nl/events/programmaade-2019/
Vrijkaart cursisten en kaartverkoop voor
geïnteresseerden
Alle deelnemers aan het ADE mogen gratis naar
binnen, alle overige Artistique-leden krijgen een
persoonsgebonden vrijkaart voor het evenement.
Mocht de vrijkaart niet in de les zijn uitgedeeld, ligt hij
klaar bij de kassa van Chez Marknesse.
Ouders, vrienden, familieleden en overige
geïnteresseerden kunnen aan de deur een kaartje
kopen à €6,-. Er is geen voorverkoop voor het Artistique
Dance Event. De deuren gaan open om 16.45u.
Opgeven Dance Battles
Lijkt het je leuk om mee te doen aan de Dance Battles
tijdens het Artistique Dance Event, stuur dan een
mailtje naar administratie@danscentrumartistique.nl
Er zijn Showdance en Urban (Hiphop en breakdance)
battles voor dansers en danseressen van 6 jaar en
ouder.

Vriendjesweek en Parade

Laatste lesweek Jorien & Marja

Van maandag 28 januari t/m vrijdag 1 februari
is het Vriendjesweek. Alle cursisten van 6 t/m
12 jaar die les hebben bij Artistique mogen
een vriendje of vriendinnetje meenemen naar
de les. Vindt jouw vriendje of vriendinnetje
de les zo leuk dat hij/zij zich naar aanleiding
van de Vriendjesweek aanmeldt bij Artistique?
Dan ontvangen jullie allebei een cadeautje:
een vrijkaartje voor de theatervoorstelling ‘De
Rattenvanger’ op woensdag 17 april 2019 in de
grote zaal van het Cultuurbedrijf.

Deze week geven Jorien van Diepen en Marja
Schipper voor het laatst les. Jorien viel in voor
Marion tijdens haar zwangerschapsverlof.
Marion zal vanaf 28 januari weer lesgeven en
Jorien zien we waarschijnlijk in de toekomst
weer terug bij Artistique. Marja stopt na vele
jaren met haar lessen bij Artistique. Wij willen
Jorien en Marja ontzettend bedanken voor hun
inzet en positieve energie!

De Vriendjesweek wordt zaterdag 2 februari van
10.00u-13.00u afgesloten met de Parade in het
Cultuurbedrijf. Artistique zal hier optreden met
dans- en musicalgroepen en dansworkshops
verzorgen. Daarnaast zijn er workshops en
open muzieklessen van het Cultuurbedrijf. Alle
geïnteresseerden zijn welkom bij de Parade.

Facebook en Instagram
Kijklessen dans en musical – 11 t/m 15 februari
In de week van 11 t/m 15 februari 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
hele les geconcentreerd kunnen kijken, niet worden
meegenomen naar de kijkles.
Behalve voor onderstaande uitzonderingen, zijn de
kijklessen voor de dansgroepen en musicalklassen
op de reguliere lesdag, lestijd en leslocatie.
Let op! De kijklessen van Renske Hospes op
de woensdagmiddag in Emmeloord zullen op
woensdag 6 februari zijn. Ook de donderdagtechnieklessen van Lotte Willemsma hebben een
week eerder kijkles, op donderdag 7 februari.

Voorstellingen mei
Dit seizoen zijn de voorstellingen in het weekend
van 18 & 19 mei en 25 & 26 mei. Momenteel wordt
de laatste hand gelegd aan het script, waarna de
cast-indeling en het schema met podiumrepetities
en generale repetities definitief wordt gemaakt. U
ontvangt een mail zodra dit af is.

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten,
optredens, de kaartverkoop, foto’s en meer
van Artistique? Volg ons dan op Facebook
en/of Instagram.
www.facebook.com/danscentrumartistique
www.instagram.com/dans_artistique

