
Zomerrooster & Nieuw seizoen - donderdag 1 juli 2021

Wat een seizoen is dit geweest, gelukkig kunnen we weer met elkaar binnen dansen en sporten! Wat
zijn wij hier blij mee en wij zijn ook heel blij met jullie.

Wij willen jullie nogmaals bedanken voor jullie steun en vertrouwen de afgelopen tijd en kunnen niet
genoeg benadrukken hoe erg we het waarderen. Dankzij jullie staat DCA nog en kunnen we gewoon
heerlijk door gaan!

Theatershow
Wat heeft iedereen afgelopen zaterdag genoten van de Theatershow, wat een sfeer en wat een
enthousiasme!! Zo fijn dat we dit seizoen nog op zo'n manier hebben kunnen afsluiten, dankjewel
voor jullie deelname en energie.

Alles shows zijn opgenomen! Alle deelnemers krijgen volgende week via de mail ook de show zodat
je 'm terug kan kijken. De fotograaf is druk bezig met alle foto's uitzoeken en bewerken, wanneer dit is
afgerond sturen wij alles in één keer naar de deelnemers. Nog eventjes geduld ;-)

Zomervakantie
Vanaf maandag 12 juli hebben we zomervakantie bij DCA dit betekend dat er een aangepast adults
lesrooster is. Voor de peuters en jeugd stoppen de reguliere lessen tijdelijk, wel zijn er speciale
Summer Dance lessen in Vathorst en Nieuwland, als je toch door wilt dansen :-)

Vanaf maandag 30 augustus start het nieuw seizoen weer!

Adults lesrooster - 12 juli t/m 29 augustus
Voor alle adults lessen dien je je aan te melden via Bueno, dit kan ook via de Bueno student app. Let
op welke locatie, over het algemeen zijn alle lessen bij DCA Nieuwland op Waterdreef 166. Zie je de
locatie Kosmonaut staan dan is het dus bij Kosmonaut 9. De donderdagavond Bodyshape wordt
gegeven bij speeltuin de Draak bij slecht weer gaan we naar binnen, dit wordt dan via de mail
gecommuniceerd. Je kan je nu al aanmelden voor de lessen vanaf 12 juli.

Hoe werkt het aanmelden:
Ga naar je Bueno student app
Kijk bij mijn kalender welke lessen er aangeboden worden
Klik op aanmelden
Klik op jouw abonnement waar je mee wilt aanmelden
Ga door de procedure heen
Als je aangemeld staat dan zie je dit ook terug onder: Mijn activiteiten
Kan je toch niet? Vergeet je dan niet af te melden zodat er plek komt voor iemand anders.

Summer dance lessen jeugd
Voor wie lekker door wilt dansen in de zomer zijn er vanaf 19 juli Summer Dance lessen in Nieuwland
en Vathorst. De kosten zijn €2,50 per les voor leden en niet leden. Aanmelden kan via de Bueno
student app.

Woensdag Nieuwland & vrijdag vathorst
10:00-10:45 4-7 jaar
11:00-11:45 8-12 jaar

https://www.dancecentreamersfoort.nl/summerdancejeugd


Seizoen 2021-2022 - nieuwe lessen en docenten
Vanaf maandag 30 augustus start het nieuwe seizoen weer. Alle lessen zijn al door gepland in Bueno
en de vaste lijsten zijn ook al door gepland.

Adults
Op de donderdagavond zal er een extra Dancehall les van Lisanne zijn én ook een extra streetdance
les van Emma zijn. Op de vrijdagavond start er een Showdance 18+ les gegeven door Sophie. Op de
woensdagochtend neemt Carolien de zumba les over van Anita, ze heeft er enorm veel zin in!

Jeugd
De streetdance lessen op de dinsdag en woensdag in Nieuwland en op de woensdag in Vathorst
komt een extra les bij, om de verdeling van de leeftijden beter te kunnen verdelen.

Overige nieuwe lessen
We zijn nog bezig met een aantal andere nieuwe lessen maar dit is allemaal nog onder voorbehoud,
wanneer hier meer over bekend is horen jullie dit uiteraard direct van ons.

Vast les lijsten
Alle vaste leslijsten zijn door gepland voor 2021-2022, check alsjeblieft goed of jouw lessen nog goed
staan. Zo niet dan horen wij dit graag via de e-mail.

Zorg ervoor dat je in je mail aangeeft wat de voor achternaam is van de danser en over welke les het
gaat op welke locatie. Het kan zijn dat jouw dochter/zoon door gepland is naar een groep i.v.m.
leeftijd, de bedoeling is niet dat er vriendinnen uit elkaar gehaald worden, mocht dit gebeurt zijn dan
horen wij graag.

Nieuwe locatie

Nieuwland
Uiteraard blijft de Waterdreef onze hoofd locatie maar goed nieuws, we krijgen nog een locatie erbij!
Op de Kosmonaut 9 komt er een nieuwe DCA Studio op de 1ste verdieping, te bereiken via de trap bij
de parkeerplaats.

Vanaf 16 augustus gaan we verbouwen en hopen vanaf maandag 30 augustus te kunnen starten.
Hier zullen o.a. de wedstrijd teams les krijgen en een aantal adults groepen zullen hierheen
verhuizen, dit zien jullie eind augustus terug in Bueno.

Ben jij toevallig handig met een vloer leggen, verven etc. en heb je zin om te helpen, dan horen wij
dat héél erg graag!

Ook zullen we beneden bij Kosmonaut 9 nog voor sommige lessen de zaal huren zodat we meer
ruimte hebben, ook dit zie je eind augustus in Bueno terug.

Vathorst
In Vathorst gaan we verhuizen! Vanaf maandag 30 augustus zullen de lessen gegeven worden bij
Studio Bzzzonder op de Caraiben 4 in Vathorst. We krijgen hier een mooie nieuwe danszaal. Ook hier
zal Bzzzonder een en ander gaan verbouwen zodat we heerlijk het nieuwe dansseizoen kunnen
starten!


