
Update 23 februari 2021

 

Zojuist hebben we allemaal waarschijnlijk de persconferentie gezien. Gelukkig zijn er wel
enige versoepelingen mogelijk maar helaas nog niet voor de sport en cultuur sector zoals wij
zouden willen zien. We proberen positief te blijven en blijven toch hopen dat ook voor ons de
versoepeling snel zal komen. Wij kunnen niet vaak genoeg zeggen hoe blij wij zijn met jullie
steun. Deze tijd is voor iedereen moeilijk en voor iedereen op hun eigen manier. Maar door
jullie steun en vertrouwen zal DCA straks ook nog open kunnen, en daarvoor een enorm

dankjewel en een hele dikke knuffel voor jullie allemaal!!

Outdoor

Gelukkig kunnen we nu (deels) buiten dansles geven! Bij alle lessen, zowel online als
outdoor, is het verplicht om aan te melden via Bueno. Bij de outdoor lessen mogen de

ouders niet mee, alleen afzetten, ze mogen ook niet blijven kijken. Indien mogelijk laat de
kids alleen komen naar de dans locatie. Houd ten alle tijden de corona maatregelen aan.

Helaas is het niet gelukt om voor alle locaties een buiten locatie te regelen, hier zijn we
uiteraard nog wel mee bezig. Zie onderstaande informatie per leeftijd en locatie voor de
informatie die voor jou van toepassing is. Uiteraard ben je ook welkom op een andere

locatie.

Het rooster* vind je terug in Bueno, let er goed op voor welke locatie je een plekje
reserveert. Ook zullen we nog steeds online lessen aanbieden voor de jeugd en peuters,

mocht hier op den duur geen animo meer voor zijn dan zullen we deze lessen van het
rooster af halen.

* het rooster is ovb, kan zijn dat er nog een en ander aangepast gaat worden. Mocht je
aangemeld staan voor een les dan zullen we dit communiceren

Peuters
Voor de peuters willen we ook heel graag proberen om outdoor lessen aan te bieden, ook

voor hun is het belangrijk om weer heerlijk te kunnen dansen.
Deze lessen mogen alleen gegeven worden zónder ouders, daarom gaan we eerst een

proefles draaien om te kijken of dit ook lukt met de peuters.

* Maximaal aantal aanmeldingen 10 peuters
* Twee docenten voor 1 les

* Ouder zet je zoon/dochter af en hij/zij wordt direct opgevangen door één docent
* Ouders gaan vervolgens een wandeling maken van 30 minuten, je mag niet blijven kijken,

je mag niet rondhangen
* Geef alleen je zoon/dochter op als je er vertrouwen in hebt dat je zoon/dochter even

zonder ouder kan dansen



Nieuwland: Kosmonaut 9 - Telekids Musical school

Vathorst: als de proefles een succes is zullen we dit op de vrijdagochtend in Vathorst
oppakken.

Nijkerk: Parkeerplaats van Wallz - Wallerstraat 127

Barneveld: Helaas hebben wij nog geen locatie, weet jij een locatie waar wij gebruik van
kunnen maken, dan horen wij het graag.

Soest: als de proefles een succes is zullen we dit op de vrijdagochtend in Vathorst
oppakken.

Jeugd 4 t/m 17 jaar

De outdoor lessen voor de jeugd is een 'dansles' en niet een specifiek discipline. We willen
op deze manier de lessen toegankelijk houden voor alle leden. Per les mogen er maximaal

15 dansers mee doen. Als de lessen vol blijken te zitten dan zullen we het rooster uitbreiden.

Nieuwland: Kosmonaut 9 - Telekids Musical school

Vathorst: Wezeperberg 8 - Tuin van de Kamers

Nijkerk: Wallerstraat 127 - Parkeerplaats van Wallz

Barneveld: Helaas hebben wij nog geen locatie, weet jij een locatie waar wij gebruik van
kunnen maken, dan horen wij het graag.

Soest: Parkeerplaats voor de dansschool

Wedstrijdteams

De wedstrijdteams gaan ook buiten dansen, sommige groepen gaan zowel online als
outdoor. Aanmelden is verplicht.  Check Bueno voor de dagen en tijden.

Hiphop Teams Nieuwland: Kosmonaut 9 - Telekids Musicalschool

InMotion: Wezeperberg 8 - de Tuin van de Kamers

Intensity! - Kosmonaut 9 - Telekids Musicalschool

HipHop Teams Soest: Buiten op het parkeerplaats voor de dansschool



18+ lessen

Voor de 18+ lessen is het helaas nog niet mogelijk om buiten te dansen. Voor de leeftijd 18
t/m 27 jaar is dit wél mogelijk. Daarom zullen wij starten met één buiten les in Nieuwland, als

er meer animo is zullen wij dit zeker oppakken en de lessen uitbreiden. De outdoor les is
een 'dansles' en niet een specifiek discipline. Deze les wordt op dinsdag 19:30-20:15

gegeven met elke week een ander docente.

Petitie
Dansen is van vitaal belang voor de mentale en fysieke gezondheid van jong tot oud. Open
de dansscholen om deze taak nu en in de toekomst te kunnen blijven vervullen. We staan
op een keerpunt! Veel bedrijven en dans expertise zal verdwijnen, een aderlating voor de
sport, kunst en cultuur. Dansondernemers Nederland heeft een petitie geopend om hier
aandacht voor te vragen. Wij zouden het enorm waarderen als jullie ook de petitie willen

tekenen? Je kan hier de petitie tekenen.

Workshops

24 februari - Livin La Vida Loca - 20:00 uur
Een dansfeestje thuis samen met Patty, Anita en Yvette! Trek je meest feestelijke outfit aan
en dans 1,5 uur met ons mee op de meest swingende, vrolijke nummers. Heb jij de mooiste

outfit aan? Dan win jij een toffe prijs!
Aanmelden kan via Bueno en iedereen is van harte welkom.

26 februari - Broadway Jazz van Gyman - 20:00 uur
Gyman, een absolute topper, een workshop die je niet wilt missen!

Aanmelden kan via Bueno en iedereen is van harte welkom.

5 maart -Musical Workshop - 20:15 uur
Altijd al een musical dans willen dansen? Doe dan mee met de musical workshop van

Channah? Welke musical het gaat worden houden we nog even in spanning! Aanmelden
kan via Bueno en iedereen is van harte welkom.

Merchandise - Lockdown actie
Zolang DCA nog dicht is zal de kleding van DCA met 40% korting blijven. Heb je altijd al een

kleding stuk gewild, of wil je nog zo'n lekkere warme trui? Bestel dan tijdens de lockdown
online via de website, ontvang één gratis product van de jubileum kleding en we komen dit

gratis thuis bezorgen!

https://www.dansondernemers.nl/wp/petitie-open-de-dansscholen/


Meer dan Groen - Relax Massage
Speciaal voor alle DCA leden krijgen jullie 20% korting op een relax massage bij Lucie -

Meer dan Groen. Deze actie is uiteraard pas te reserveren na de lockdown en niet in
combinatie met andere acties. Relax massage kunnen we allemaal wel gebruiken na deze

periode en jullie hebben het dik verdiend.

Theatershow
De theatershow staat nog steeds gepland voor het weekend van 26 juni en/of 27 juni. Er zijn

al gesprekken gaande met de theater hoe we dit kunnen gaan doen. Meerdere opties zijn
besproken en er is zeker veel mogelijk, ook met eventuele maatregelen. Blok deze twee
dagen in je agenda! Binnenkort ontvangen jullie de tutorial voor de Finale dans die alle

deelnemers van de theatershow gaan dansen, dus leer deze goed! Ook gaan we alvast aan
de slag met de intro van de Theatershow 'I'm a Dancer" en hier hebben we jullie hulp ook

voor nodig!

Online lesrooster
Het online rooster blijft gewoon doorgaan. We begrijpen heel goed dat de online lessen niet
hetzelfde zijn als de lessen in de studio en wij missen jullie ook enorm. Houd alsjeblieft nog

even vol en doe online mee, ook voor het team van DCA is dit zoveel leuker! Heb je je
aangemeld en je kan toch niet? Graag dan ook via Bueno student app afmelden. Lees hier

hoe het aanmelden en afmelden in Bueno gaat.

Online leden pagina
Alle lessen van de afgelopen maanden en de lessen die nog gegeven gaan worden kun je

altijd terug vinden op onze ledenpagina. Red je het een keer niet om de live les mee te
doen, dan kun je hier online alsnog de les mee doen. Wil je een andere les doen? Ook dat

kan! Alle lessen op de ledenpagina zijn voor jullie beschikbaar.

Wachtwoord is (vraag via mail)

Deze tijd is voor iedereen uitdagend, en voor iedereen op hun eigen manier, daarom zijn wij
jullie enorm dankbaar dat jullie ons blijven steunen!

Dank jullie wel!!!

Liefs Emma & Team DCA


