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Agenda: 
 

- Zaterdag 26 
september  
Audities TopClass 

 

- Woensdag 14 oktober 
Pasdag Just4Dance 
 

- Zondag 18 t/m 25 
oktober  
Herfstvakantie 
 

- December  
Danswedstrijd ‘So You 
Think You Can Dance! 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Getrouwd! 
Het nieuwe seizoen starten we met  2 ‘Newly Weds’  juffen! 
Op vrijdag 26 juni stapte Sharon Nijhof in het Huwelijksbootje en op 
woensdag 19 augustus stapte Mirjam van Eck van der Sluijs- van der 
Blom in het Huwelijksbootje. We wensen beide juffen heel veel geluk voor 
de toekomst! 

           
 
TopClass 
Ben je toe aan meer dans? Kom dan auditie doen voor de TopClass! 
TopClass Jazz, Modern-Klassiek of Urban. 
 
Tijdens deze lessen krijg je meer persoonlijke aandacht en gaat het 
lesniveau omhoog. Zo wordt er van jouw een waanzinnig goede danser 
gemaakt. Naast de TopClass les van 1,5 uur volg je minimaal 1 extra 
techniek les in de week. 
 
Naast de reguliere TopClass Jazz en Modern-Klassieke lessen krijg je van 
gerenommeerde dansers workshops aangeboden en ontvang je ieder jaar 
een overgangsrapport met daarin de voortgang van je niveau. 
 
Bij de TopClass Urban train je specifiek voor danswedstrijden die in heel 
Nederland plaatsvinden. Samen met je team gá je ervoor en zorg je dat de 
1

e
 plaats wordt bereikt. 

 
Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op: 
info@blomdance.com 
 
Telekids   Musicalschool  
Vanaf 2015 is BlomDance 
Franchisenemer van de Telekids 
Musicalschool! 
Voor iedereen die houdt van Zingen, 
Dansen EN Acteren. Meld je snel aan 
en doe mee met een proefles! 
Lessen worden gegeven op de studio in 
Maarn. 
Donderdag: 15:30-16:30 Mini’s (4-6 jr) 
                     16:30-18:00 KidsClub (7-9 jr) 
Zaterdag: 9:00-10:30 TeensClub (10-14 jr) 

 
Er wordt gewerkt aan een Wintervoorstelling en Zomervoorstelling. 
Compleet met kostuums, schmink en alles wat daarbij hoort in een groot 
theater. 
Doe jij ook mee? 

 



Wist je dat? 
-  Er een nieuwe 

workshop reeks van 
10 lessen Tapdans 
start? Geef je snel op! 

-  Er een nieuwe 
workshop reeks 
BreakkDance van 12 
lessen start? Geef je 
snel op! 

-  Er een nieuw email 
adres is voor al uw 
financiële/ 
administratieve 
vragen en 
wijzigingen? 
administratie@blomd
ance.com 

-  De website een 
nieuwe layout heeft? 
En hier ook een 
agenda en alle 
nieuwtjes op te vinden 
zijn? 
www.blomdance.com  

-  Er een nieuwe 
dansles start op 
dinsdag avond in 
Maarn: BalletFit. Voor 
iedereen die graag de 
Klassieke Ballet 
techniek wil leren 
maar ook wat 
soepeler en krachtiger 
wil worden. Ervaring 
is niet nodig. Geef je 
snel op! 

-  Er in Doorn een 
nieuwe les Pilates 
(donderdag avond) en 
BodyShape/BBB 
(Woensdag avond) 
wordt gestart? Kom in 
actie en wordt weer 
lekker fit! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proeflessen  
We starten dit seizoen weer met de welgekende 
proeflessen. Heb je interesse in een dans/ sportles 
maar weet je niet goed welke en wil je weten of dit bij 
je past? Doe dan mee met de actie ‘4 proeflessen voor 
slechts 20 euro!’ Na de 4 lessen kun je kiezen je vast 
in te schrijven of niet en weet je beter of een les echt 
bij je past. Geef het door! 
 
 
 

 
Danswedstrijd ‘So you think You Can Dance’ 
Dé kans om je eigen creativiteit te laten zien. Als duo, solist, of in een 
groep, dat maakt niet uit. Je mag laten zien wat jij zelf op het gebied van 
dans kunt maken! Dat, samen met jouw kostuum en je uitstraling maakt 
jouw misschien wel de winnaar… 
Je treedt op, op een podium voor een zaal vol publiek en een jury. Ook niet- 
leden van de dansstudio mogen meedoen! 
Opgeven kan via je docent. 
Een aantal leerlingen zijn al hard aan het oefenen geslagen deze vakantie. 
 
Danskamp 2016 
Om het jaar gaan we een weekend lang in mei op Danskamp. Samen 
dansen, bosspelen doen, eten, keten en heel veel plezier maken.  
Kosten 75,-/ 80,- euro inclusief eten, drinken, slaapplek, gadgets en 
workshops. Houd de nieuwsbrief goed in de gaten. Aanmeldingen gaan 
altijd hard. Vol=Vol. 
 
Pasdag  
Op woensdag 14 oktober 
houden we in samen 
werking met Danswinkel 
Just4Dance uit 
Amersfoort opnieuw een pasdag op de studio in Maarn. 
Heb je/ uw kind nieuwe danskleding nodig? Dan kan dit op deze dag 
gepast en besteld worden. Just4Dance is op de hoogte van onze kleding 
voorschriften. Bestelde artikelen worden in de les afgeleverd. Wel zo 
makkelijk.  
Na de herfstvakantie is het niet meer toegestaan zonder kledingvoorschrift 
in de les te staan! 
 
Workshop Tapdans 

Omdat de Tapdans workshop voor de voorstelling zo 
goed in de smaak is gevallen hebben we besloten dit 
opnieuw aan te bieden. En wel in een beginners en 
een gevorderde groep. Heb je interesse of wil je een 
proefles volgen? Geef je op via 
info@blomdance.com 
De eerste reeks van 10 lessen starten in oktober en 

worden gegeven door Annemee Meijer.  
 
Workshop BreakDance 
Houd jij van stoer bewegen,  wil je graag ‘trics’ op de grond leren en heb je 
energie? Vanaf maandag 5 oktober starten er, bij voldoende aanmelding, 
2 workshops BreakDance van 12 lessen bij BlomDance op de dansstudio 
in Maarn.  
Leeftijd 6-8 jaar en 9-12 jaar. Interesse? Geef je snel op via 
info@blomdance.com 
 

Groetjes, Sharon, Babette, Annemee, Tibisay, Mirjam en 
Annika 

mailto:administratie@blomdance.com
mailto:administratie@blomdance.com
http://www.blomdance.com/

