
Nieuwsbrief Dansschool Style2use - Januari 2016
Bekijk de webversie

2016... een warm begin
Wij wensen jullie; een warme plek, met mensen die je alles waard zijn, een lied in je hart en
goedheid die beantwoord wordt, een weg bezaaid met stil geluk, en onderweg een paraplu als
het regent, een wereld vol bloemen en een jaar vol liefde en sprankelende energie!

Grote eind dansshow van Dansschool Style2use:

Een spetterende dansshow met alle

dansers van onze dansschool.

Iedereen vol spanning aan het wachten? Ben jij

ook zo benieuwd naar de datum en locatie voor

de eind show van dit jaar? 

De droom van iedere dansers.... Om op een groot

podium te staan schitteren! Wél we houden jullie

niet langer in spanning...  

De	GROTE	SHOW	van	Dansschool Style2use

zal doorgaan in de Kaekelaar in Schoten!

Graag de volgende datums alvast

vrijhouden: zaterdag 21 mei en zondag 22

mei 2016. 

Waarom 2 dagen vrijhouden? Momenteel hebben we een

optie op zondag 22/05 omdat 21/05 al bezet was, we zijn

in overleg met die andere vereniging zodat wij toch die

Eind dansshow 21 OF 22 mei 2016 met alle

dansers van Danschool Style2use.

Twee shows per dag +/-15u en 19u. 

Meer info vindt u binnenkort hier.

Een	wervelende	show	vol	danstalent!	Thema’s

uit	de	jaren	40-50,	gemixt	tot	hedendaagse

hiphop.	Van	burlesque	tot	breakdance	en	locking.
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zaterdag 21/05 zouden kunnen krijgen.

Vanaf 16 mei specifieke oefenlessen voor
dansshow.

Zoals we eerder gecommuniceerd hebben zijn
onze recreatieve danslessen steeds tot midden
mei 2016. Dit omdat we de laatste week goed
kunnen oefenen met alle dansers voor deze eind
dansshow. De gewone danslessen gaan vanaf
16/05 niet meer door op hun normale uren maar
wél met een andere regeling specifiek voor deze
eindshow. (Crews en teams trainen wel
door!) Deze lessen zijn inclusief je al reeds
betaalde lidgeld. De specifieke
regeling communiceren we later nog!

Jaarlijks organiseert Dansschool

Style2use enkele danskampen in de

zomervakantie, maar ook dit jaar in de

paasvakantie voor jongeren en kids.

 “Een leuke en leerrijke dansweek voor

onze dansliefhebbers!!”

DANSKAMP in paasvakantie voor

jongeren & Kids. Meer info

via www.style2use.be => Stages 

Van	klassiek	tot	modern	en	jazz.	Alles	komt	die

avond	voorbij.

Deze eind dansshow is de dansvoorstelling

van de hele dansschool! ALLE dansers van

S2U mogen hieraan deelnemen, dus ook

minidans, miniballet, breakdancers, jazz,

clipdance enz,..

Kan je niet deelnemen aan deze show,

verwittig dan je dansjuf goed op voorhand!

" Dance is my passion! "

Wens je deel te nemen aan het

danskamp? Reserveer dan snel je

plaats vol = vol! 

Inschrijven kan je via het online formulier!
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Kalender & Activiteiten S2U:

Carnaval week!

1 t/m 6 februari

Kom verkleed naar de dansles de week

voor de krokusvakantie van ma. 1/02

t.e.m. zat. 6/02 en vier mee carnaval

met de lesgevers!

Vriendjes-week!  

15 t/m 20 februari

Valentijn net gepasseerd... Wij maken

er een leuke "vrienden" week van!

Neem een vriend of vriendin

gratis mee naar de dansles om samen

te dansen! Van ma.15/02 t.e.m. zat.

20/02.

Danskamp Pasen!

4 t/m 8 april

Meer info op de flyer of via website

Eind dansshow S2U!

21 OF 22 mei 

Geplande inhaal lessen !!

Elk dansjaar kunnen er soms wel eens

danslessen wegvallen door omstandigheden

(juf ziek, ander activiteit gepland, teveel

afwezige,...). MAAR deze lessen bent u

uiteraard niet verloren. Hieronder vindt u de

data terug wanneer we enkele inhaal lessen

inplannen:

1. Zaterdag 13/02 Pointes & Company

(normale uren)

(Pointes & Company afgelast op

19/12 door veel afwezige)

2. Zaterdag 9/04 Minidans, Jazz 1 en

2, Pointes & Company (normale

uren) (Alle danslessen afgelast op 31/10

door Halloween Party)

3. Woensdag 18/05 Company van 18u00-

20u00

(lessen afgelast op 30/04 door fitness

event)

S2U Junior Hiphop Crew zal

optreden op de kampioenenviering

in Wommelgem op vrijdag 29

januari

Zij doen ook enkele

wedstrijden dit jaar! Wil

je komen supporteren?

Hier alvast de eerste

datum: 24/01/2016

(meer info)

Vriendjes - week in S2U ! 
Valentijn zal ons niet passeren! Een week lang werken
we met de dansers rond vriendschap. Neem de week
na de krokus (ma. 15 t/m zat. 20 februari) een vriend of
vriendin mee naar de dansles en maak samen met ons
plezier! De danslessen zullen aangepast worden naar
'partnerwerk' dus kom niet alleen ;-) Bovendien zijn
deze lessen gratis voor jouw vriend/vriendin.
 

Een super leuke week net na de krokusvakantie.
Deel je passie met je vrienden!

Terugblik activiteiten in
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4. Donderdag 19/05 Hiphopkids & funky

dance (normale uren)

(lessen afgelast op 19/11 Juf Charisse

ziek)

5. Zaterdag 28/05 Minidans, Jazz 1 en 2

(normale uren)

(lessen afgelast op 30/04 door fitness

event)

Zoals je bij nummer 3 en 5 leest: graag

rekening houden dat de danslessen niet

kunnen doorgaan op zaterdag 30 april door

een groot Fitness event in Synergie. 

Evelien vertrok met 'The Legacy Crew' op

zondag 29/11 naar het Wereld

Kampioenschap Hiphop in Martinique!

TLC behaalde de 6de plek en de 1ste plek

met hun Mega Crew samen met 2-Step.

 

Style2use!
Meer foto's SINT & KERST

OPTREDEN klik hier

Een dikke proficiat aan Anke!! 

De Sint & Zwarte Pieten kozen haar

tekening uit als origineelste tekening.

Wist je dat Style2use ook een
privé facebook groep heeft

voor alleen leden? Klik hier en
voeg je toe!

Facebook Website Email
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