Nieuwsbrief januari 2020

Ik wens jullie een sprankelend 2020
Dit is mijn allereerste nieuwsbrief, die ik hoogstens 1x per kwartaal zal sturen, om jullie op de hoogte te brengen van
nieuwe lessen, cursussen en workshops. Wellicht zit je helemaal niet te wachten op een nieuwsbrief, voel je dan ook
vrij om jezelf van deze mailinglijst te verwijderen. Stuur mij dan even een berichtje en ik verwijder je uit de lijst.
In deze nieuwsbrief; informatie over de nieuwe cursus kinderdans, iets over flow en dansimprovisatie.
Informatie over de stempelkaart en wat huishoudelijke mededelingen (onderaan op pagina 2).
Tot snel bij een van de lessen!
groetjes Wendy

Nieuw op het rooster is de korte cursus Creative Dance Kids dans op de
donderdagmiddag van 13:30 tot 14:15.
Deze cursus start op 12 maart 2020 en is voor alle jongens en meisjes in de
kleuterleeftijd.
Speciaal voor de kinderen die op de donderdag bijvoorbeeld eerder uit
school zijn dan een oudere broer of zus, of voor kinderen die het prettig
vinden eerder op de dag les te krijgen.
Een heerlijke fantasievolle dansles, vol beleving, plezier en creativiteit.
Klik hier voor meer informatie.
In de agenda staan ook 10 nieuwe lessen Flow Movement,
startend op 15 januari om 9:00.
Deze heerlijke bewegingsles van een uur brengt je in balans, helpt bij het
opbouwen van kracht met aandacht voor de beweging; waar komt deze
vandaan, waar gaat hij heen?
Voor Flow kun je ook gebruik maken van de stempelkaart, of per losse les
betalen.
Deze drop-in class gaat door bij minimaal 3 aanmeldingen.
Meer informatie over Flow vind je hier.

Dansimprovisatie blijft onveranderd op elke woensdagavond van
20:00 tot 21:15. Dansimprovisatie is ook een drop-in les, met de vrijheid
losse lessen af te nemen of met de stempelkaart.
We starten aanstaande woendag (15 januari) weer fris en energiek.
In deze eerste les van het jaar zullen we ons richten muziek, reageren op
verschillende instrumenten en beweging geven aan verschillende geluiden.
Elke laatste les van de maand is een meer technische les. Voor januari is van
volgen/leiden, voor februari is dat alignment en in maart zullen we verder
gaan met het volgen/leiden.
Klik hier voor meer informatie.
De stempelkaart krijgt een nieuw zusje: de kleine stempelkaart.
Je kunt nu dus kiezen uit een kleine stempelkaart, goed voor 5 lessen.
óf wanneer je weet dat je veel lessen komt volgen: de grote stempelkaart,
goed voor 10 lessen.
Nog leuker is dat deze stempelkaart niet persoonsgebonden is. Je kunt dus
ook heel makkelijk samen met vrienden je stempelkaart delen, of iemand
meedere keren meenemen naar de les.
Ook blijft de mogelijk voor het afnemen van losse lessen bestaan.
Meer informatie over stempelkaart en tarieven vind je hier.

Huishoudelijke mededelingen:
* Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de website, deze krijgt een make-over zodat het voor jullie duidelijk
wordt om informatie te vinden over de lessen, het rooster en de tarieven.
Voor degene die al eerder op de website zijn geweest en zich nu afvragen waar het fotografie gedeelte is gebleven:
fotografie krijgt een geheel eigen plek, met een eigen webadres.
* Na lang wikken en wegen heb ik besloten om de tarieven voor 2020 toch te wijzigen.
Zowel de stempelkaart als de losse lessen, dit i.v.m. onder andere de kosten en huur.
Maar het leuke is wel dat er vanaf nu naast de grote stempelkaart ook een kleinere variant is,
zoals hierboven te lezen is.
* Op de website zijn de lessen zijn ingedeeld in drop-in classes, cursussen en workshop. Onder drop-in versta ik de
lessen waarbij je niet verplicht bent de gehele cursus te betalen. Op dit moment geldt dat voor de Flow Movement
Class en Dansimprovisatie. Bij deze les kun je gewoon in de les ‘droppen’ wanneer het jou uitkomt.
Zodoende pas je het aan aan jouw agenda. Je betaald per losse les, of met de stempelkaart.
Drop-in klinkt fijn, laagdrempelig (dat is het ook, je zit immers nergens aan vast), er zit echter wel een 1 kleine ‘maar’
aan...namelijk dat ik heel af en toe in een lege zaal sta, zonder deelnemers.
Dit is natuurlijk heel vervelend en niet geheel te voorkomen.
Ik wil deze lessen heel graag drop-in houden, laagdrempelig en vooral geen vastigheid voor jullie als deelnemers.
Daarom zou ik jullie willen verzoeken indien je van plan bent te komen dit zo spoedig mogelijk te laten weten, via app
of mail. Ook als je slechts een aantal lessen wilt komen volgen, dan hoor ik dat graag.
Bij sommige lessen ben ik genoodzaakt een minimum aantal deelnemers te hanteren.

