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Dansprotocol
Gisteren hebben wij het dansprotocol ontvangen
dat in samenspraak met het overheid tot stand
is gekomen. Wij zijn blij te kunnen melden dat
we vanaf september weer lekker in de danszaal
kunnen starten. De komende weken blijven we
onze lessen buiten aanbieden. Nu de basisscholen
weer volledig open zijn en anderhalve meter
afstand voor cursisten van 13 t/m 18 jaar niet
meer noodzakelijk is bij buitenlessen, zullen wij
iets soepeler worden. In plaats van de pylonnen,
komt er bij binnenkomst een vak waarin de
groepen kunnen wachten totdat de les begint.
Hoewel we de kruisjes op het schoolplein blijven
hanteren, zullen we in de lessen ook andere
organisatievormen gebruiken zodat er meer
afwisseling is en sociale interactie plaatsvindt.
Daarnaast zullen we vanaf maandag weer starten
met de kleuter en peuterlessen. Deze groepen
ontvangen daar een mail over.

Opname videoclips
Helaas gaat de voorstelling dit jaar niet door, maar
wij hebben niet stil gezeten en een te gek alternatief
bedacht. Wij gaan de komende weken verschillende
videoclips opnemen met materiaal wat in de lessen is
gerepeteerd. Tijdens de opnames van deze videoclips
krijgen de groepen de kans zich in de picture te dansen
en zingen. Dans, zang, kostuums, make-up alles er op
en eraan. Info volgt binnenkort per mail.
Alle leerlingen hebben toestemming gegeven voor
deelname aan de voorstelling en het maken en
publiceren van beeldmateriaal. Wij zien deze opnames
als voorstelling en gaan er zonder tegenbericht vanuit
dat alle kinderen eraan deelnemen. Mocht u niet
akkoord gaan met het maken van de opnames, kunt u
tot 12 juni een mail sturen naar
administratie@danscentrumartistique.nl We zullen
hier rekening mee houden en uw kind buiten de
opname mee laten dansen.

Cursusjaar 2020/2021
7 september starten de lessen van
cursusjaar 2020-2021. Wij zullen begin juli
het voorlopig rooster met tijden + algemene
informatie bekend maken. Heb je specifieke
wensen m.b.t. lesdagen, tijden, of wil je
overstappen naar een andere stijl of groep?
Mail dit dan z.s.m. 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 2020 via
onze website:
www.danscentrumartistique.nl/contact/
uitschrijven
Mocht je n.a.v. de groepsindeling die begin
juli gemaild wordt niet beschikbaar zijn
op de voorgestelde dag/tijd dan zullen we
samen kijken naar een alternatief. Mocht dit
niet mogelijk zijn dan kun je je nog 10 dagen
nadat de indeling is gestuurd uitschrijven.
Indien je interesse hebt om te gaan dansen
in een dansselectie, dan kan je je opgeven
voor de audities.

Audities
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 tot 12 jaar zijn de
audities op donderdag 18 en 25 juni van 16.00u-17.30u.
bij het Emelwerda College in Emmeloord. Voor alle overige
dansstijlen en leeftijden houden we digitale audities.
Aanmelden kan tot 12 juni via
administratie@danscentrumartistique.nl.
Je ontvangt een bevestiging van je deelname en de linkjes
naar de video’s waarmee je thuis kunt oefenen.
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.

Artistique pakt uit!
Hoewel we nog niet weten wat
de toekomst brengt, werken
we aan een groot evenement
in september waaraan alle
cursisten mee kunnen doen.
Zodra we hierover mee weten,
ontvangen jullie bericht!

Jorien, Linda & Marion

