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Whatsapp
Wij krijgen veel Whatsapp berichten van ouders
en cursisten. Sommige groepen hebben een
Whatsappgroep en dat werkt functioneel en willen
we graag blijven hanteren. Echter daarnaast
krijgen we losse berichten. Dit werkt niet praktisch
en kunnen wij niet ordenen. We willen jullie
verzoeken voortaan alleen de Whatsappgroepen te
gebruiken en overige berichten te mailen naar
administratie@danscentrumartistique.nl

Welkom Jorien
Vanaf januari komt Jorien van Diepen ons team
versterken. Zij zal alle lessen van Marion overnemen
en daarnaast meerdere taken in de leiding voor
haar rekening nemen. Marion is vanaf januari met
zwangerschapsverlof.

Gevonden voorwerpen
In de week van 6 t/m 10 januari zullen de gevonden
voorwerpen op beide locaties in Emmeloord worden
uitgestald. Na deze week zullen al overgebleven spullen
naar de kringloopwinkel worden gebracht.

Foto’s + film Showtime
Eind januari zullen de foto’s en film van Showtime
worden verstuurd naar alle cursisten die hebben
deelgenomen aan dit evenement.

Artistique Experience - 19 januari
Zondag 19 januari organiseert Artistique de eerste
editie van Artistique Experience in theater ’t
Voorhuys. Het Artistique Experience is een vervolg
op het Artistique Dance Event dat voorheen in
Chez Marknesse werd gehouden. Het zal weer
een bruisend evenement worden met battles,
workshops en dansoptredens van alle urban groepen,
techniekgroepen en jazz/show/streetdance groepen
vanaf 9 jaar. Net als in Chez Marknesse is het
evenement minder geschikt voor senioren en mensen
die slecht ter been zijn.
Artistique Experience duurt van 15.30u-19.30u. Het
evenement is voor de deelnemende groepen gratis.
Bezoekers kunnen een kaartje kopen bij de kassa
van theater ‘t Voorhuys, er is geen voorverkoop.
Kaarten kosten €10,- per stuk en kunnen alleen
contant worden betaald. De kassa is geopend van
15.00u-19.00u en inloop is gedurende deze tijd
mogelijk.
Vrijwilligers
We zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen
tijdens Artistique Experience. Bij alle groepen tot 12/13
jaar zoeken we een ouder die de groep wil begeleiden.
Daarnaast hebben we onder andere hulp nodig bij

het ontvangst van de deelnemers en het
publiek, omkleden en controleren van
de kleding en wassen van de kostuums.
Mocht het je leuk lijken om te helpen kan
je een mail sturen naar
administratie@danscentrumartistique.nl
Battles
Naast optredens van dansgroepen zijn
er showdance en urban battles. Opgeven
voor de battles kan door te reageren op
deze mail (tot uiterlijk 15 januari) of via de
opgavelijsten in de les (vraag de docent er
naar). Afhankelijk van het aantal opgaven
maken we leeftijdscategorieën. Opgave ter
plekke is niet mogelijk.

Workshops
Er zullen meerdere workshops op het programma
staan, zowel op het podium van de theaterzaal
als in de Beurszaal. Binnenkort wordt bekend
gemaakt uit welke dansstijlen je kunt kiezen en
wie de workshops gaan geven.

meerdere voorrondes door heel Nederland.
Publiekstickets zijn vanaf de maandag voor de
wedstrijd te koop via de website van Shell we Dance:
http://shellwedanceevent.nl/Shell_We_Dance_
Event/Tickets.html

Kijklessen dans – 10 t/m 14 februari
In de week van 10 t/m 14 februari is het kijklesweek in alle danslessen. Geïnteresseerden zijn
van harte welkom om naar de cursisten te komen
kijken. De kijklessen zijn voor alle dansgroepen op
de reguliere lesdag, lestijd en leslocatie. De
musicalklassen hebben geen kijklessen maar
toneelpresentaties.
We zouden het op prijs stellen als broertjes en
zusjes die nog geen uur geconcentreerd kunnen
kijken niet worden meegenomen naar de kijkles.

Toneelpresentaties – 10 t/m 14 februari
Vriendjesweek - 27 t/m 31 januari
Van maandag 27 januari t/m vrijdag 31 januari
is het Vriendjesweek. Alle cursisten van 6 t/m
12 jaar die les hebben bij Artistique mogen één
vriendje of vriendinnetje meenemen naar de les.
Zij mogen gratis en vrijbijvend meedoen met de
les. Het is niet nodig om je voor de Vriendjesweek
op te geven.

Dinsdag 11 en vrijdag 14 februari vervallen de
normale musicallessen omdat alle klassen een
toneelpresentatie hebben. De presentaties
zullen plaatsvinden op het tijdstip waarop
een klas normaal gesproken toneel les heeft.
De presentaties zijn in de Grote zaal van het
Cultuurbedrijf en geïnteresseerden zijn van harte
welkom om naar de cursisten te komen kijken.

Samenloop voor hoop – 16 & 17 mei
Shell we dance - 2 februari & 15 maart
Dit jaar doen alle selectiegroepen en demoteams
mee aan de voorrondes van Shell we Dance
in theater ’t Voorhuys in Emmeloord. Shell
we dance is een landelijke danswedstrijd met

Van 16 op 17 mei 2020 vindt de eerste editie van
Samenloop voor Hoop in Emmeloord plaats. Welke
rol Artistique gaat vervullen en welke groepen
hieraan gaan deelnemen wordt later bekend
gemaakt.

Voorstellingen, generale repetities en
podiumrepetities - 6 t/m 21 juni
De maand juni staat in het teken van de
voorstellingen. De 2e en 3e week van juni zijn
de podiumrepetities, generale repetities en
voorstellingen. Net als afgelopen jaar wordt er
een show gemaakt waaraan alle cursisten van
Artistique meedoen. De show zal meerdere
keren worden opgevoerd maar niet iedereen
doet aan alle shows mee. De castindeling
en het schema met de podiumrepetities en
generale repetities volgen later. Indien er
specifieke wensen zijn m.b.t. de castindeling
(denk aan bruiloften, afwezigheid op zondag
ivm geloofsovertuiging etc.) kunt u dit tot 20
januari mailen naar
administratie@danscentrumartistique.nl.
Voor zover mogelijk proberen wij rekening te
houden met de wensen.

Eindfeest - 3 juli
Alle cursisten van jong tot oud zijn van harte
welkom om gezamenlijk het cursusjaar af te
sluiten tijdens ons eindfeest op vrijdagavond 3
juli in theater ’t Voorhuys.

Facebook en Instagram
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, of houd onze website in de
gaten.
www.facebook.com/danscentrumartistique
www.instagram.com/dans_artistique
www.danscentrumartistique.nl

