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Inleiding
In deze tweede en laatste nieuwsbrief van dit dansseizoen blikken we terug en kijken
we vooruit naar de activiteiten van de Stichting Dans Leusden. Na de zomervakantie
start ons nieuwe seizoen. Stichting Dans Leusden, passie voor dansen!
Chachabokaal
Op zaterdag 18 maart jl. streden 38 jeugdige danskoppels in de Korf om de
chachabokaal. Net als vorig jaar organiseerde Stichting Dans Leusden deze
danswedstrijd voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van basisscholen in Leusden en
Achterveld. Na twee voorrondes werd door een vakkundige jury bepaald welke
koppels in de finale mochten dansen. Er waren bekers voor de beste dansers, Joris en
Esmee van de Heerd. De chachabokaal werd uitgereikt aan het koppel dat het meeste
plezier uitstraalde tijdens het dansen: Koen en Inge van basisschool het Kla4 in
Leusden. Tijdens de pauze werd een schitterende dansdemonstratie gegeven door
Hans en Belinda Blaauw, wat deze feestelijke middag helemaal compleet maakte.
Volgend jaar zal deze danswedstrijd opnieuw plaatsvinden, het plezier spatte ervan af!
Evenementen
Op vrijdag 25 mei 20.00 uur zijn de laatste lessen van
dit seizoen. Na afloop ontvangen de dansers een certificaat
van deelname. We maken er dan al een feestje van!
Op zaterdag 26 mei is het jaarlijkse Slotbal.
Entree:
€ 7,50 p.p.
Kaartjes zijn te koop tijdens de lessen en vrijdansavonden.
Op zaterdag 15 september zullen we het nieuwe dansseizoen openen met het
Startbal.
Entree:
€ 5,- p.p.
Kaartjes zijn te koop tijdens de lessen en vrijdansavonden

Inschrijven 2018-2019
In september 2018 start het nieuwe dansseizoen. Wij verwelkomen u graag (opnieuw)
op de dansvloer. Wilt u zich alvast inschrijven? Zo bent u verzekerd van een plaats in
de groep van het gewenste niveau en kunnen wij alle dansers in de juiste groep
plaatsen. Er zijn danslessen voor paren op diverse niveaus, maar ook de
solodanspakketten worden weer aangeboden. De aanmelding kan vanaf nu via onze
website, waar ook het volledige aanbod voor het komende jaar vermeld wordt.
Stichting Dans Leusden Online
Op onze website vindt u altijd de actuele data en locatie van lessen, dansavonden en
workshops. De locatie wordt bij elke activiteit vermeld. Ook via Facebook zullen we
deze informatie verspreiden. Door Stichting Dans Leusden te volgen op Facebook blijft
u altijd op de hoogte!
Agenda: vrijdansavonden, workshops en privélessen
Een avondje uit? Kom dan dansen tijdens onze gezellige vrijdansavonden bij Stichting
Dans Leusden. Deze zijn eens per twee weken op zaterdagavond in
Jongerencentrum de Til vanaf 21:00 uur, Hamersveldseweg 30 te Leusden. De
eerstvolgende data zijn 12 en 26 mei.
De overige data zijn te vinden in het rooster op onze website.
De entree bedraagt €3 per persoon tenzij anders vermeld.
Regelmatig worden er workshops georganiseerd waarbij we aandacht besteden aan de
technische kant van het stijldansen. Op onze website en Facebook staan alle actuele
data, tijden en verdere informatie. Alle dansers, ook wedstrijddansers of aanstaande
bruidsparen, kunnen bij ons terecht voor privélessen.
Tot slot
We wensen u allen een heel goede zomer(vakantie)
toe, heel graag tot ziens op de dansvloer tijdens onze
zomerdansavonden of het startbal in september!
www.stichtingdansleusden.nl
info@stichtingdansleusden.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in ons ledenbestand staat ingeschreven of zich
daarvoor heeft aangemeld. Mocht u geen interesse (meer) hebben in onze
berichtgeving, dan kunt u zich uitschrijven met een reply op dit bericht.

