
 

 

 

       

 

 

   

 

 

Babbels         Jaargang 6, nr 28 
Agenda: 

 

- 23 november – 1 
december Schoentje zetten 

op de studio in Maarn! 
 

- 2 december SINTERKLAAS 

bezoekt de studio in Maarn! 
Geef je snel op! 

 

- 30 november t/m 4 
december 

Sinterklaaslessen tijdens de 
reguliere lessen 
 

- 8 t/m 14 december OPEN 

KIJK LESSEN 
 

- 13 December  

Danswedstrijd ‘So You Think 
You Can Dance!  

 

- 15 december t/m 
3 januari 
Kerstvakantie 

 

- 25 t/m 28 december Kerst 

voorstelling ‘Dancing in a 
Winter Wonderland van 
DDDDD. www.ddddd.nl 
 

 
 

- 18 januari Auditie 2 

TopClass Jazz/ Klassiek-
Modern en Urban. 

 

- 3 november t/m 3 februari 

Voorstelling ‘FunkISH’ van 
ISH www.thisisish.nl  

 
 
 
 
 
 
 

Danswedstrijd ‘So you think You Can Dance’ 

Op 13 december krijg je 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 jou 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. De wedstrijd zal worden 
gehouden in het Dorpshuys van Cothen. Van 13:00-15:00 
(deelnemers 12:00 aanwezig). 
Een aantal leerlingen zijn al hard aan het oefenen! 
 
PS: Er mogen kostuums geleend worden bij de Dansstudio! Zie kopje ‘Wist je dat’. 
 
 
Sinterklaasfeest op de studio 

Het is bijna weer zover! 
Dit jaar zal ook de dansstudio in Maarn verrast 
worden met een bezoekje van de Sint en komt er 
een heus Sinterklaasfeest op de studio! Kom je 
ook langs? Dit gebeurt op woensdag 2 december 
van 14:00-15:30. 
In de week  voor het Sinterklaas bezoek mogen 
alle kinderen hun schoentje komen zetten op de 
dansstudio. Met een kleine bijdrage van 2,50 euro. 
Wie weet komt de piet wel een keer langs om hier 
iets in te doen…Bij de docent kan een mooie 
kleurplaat worden opgehaald met informatie en 

kan je schoentje met kleurplaat worden ingeleverd. 
 
Pasdag Just4Dance/  Kledingvoorschrijften 

De pasdag van Just4Dance is weer geweest. 
We verwachten elk jaar dat na de herfstvakantie iedereen weer in de juiste kleding 
in de les staan. Proeflessers die nog in de proefperiode zitten mogen dit later 
aanschaffen. 
 Bij de verschillende dansstijlen die BlomDance geeft hoort goede danskleding. U 
wordt gevraagd deze kleding voor u of uw kind aan te schaffen zodat er een gelijke 
lijn wordt getrokken tussen het uiterlijk van iedere leerling. Dit geeft de docent een 
goed overzicht, de houding van de leerling en het geeft een algehele verzorgde 
uitstraling. Tevens is het hebben van gelijk uitziende kleding bij iedere leerling 
handig voor eventuele optredens en uitvoeringen. Deze kleding is te halen bij 
winkels waar professionele danskleding en schoeisel wordt verkocht en 
professioneel advies wordt gegeven. O.a bij Just4Dance in Amersfoort. Hier zijn ze 
op de hoogte van onze voorschriften en helpen ze u graag. 
Check de website (Kopje Verkoop) voor meer informatie en het eventueel bestellen 
van BlomDance broeken en shirts. 
Een leuk cadeau voor Sinterklaas of Kerst? 

         www.just4dance.nl 
 

 
 
 

http://www.ddddd.nl/
http://www.thisisish.nl/


 
 
Wist je dat? 

-  Er een nieuwe workshop 
reeks van 10 lessen 
Tapdans start? Geef je 
snel op! 

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

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

-  We diverse (sport) lessen 
voor Volwassenen bieden? 
Kijk op de website voor 
ons aanbod en wordt 
lekker fit! 

-  Je voor de danswedstrijd 
kleding kan lenen van de 
Dansstudio? Zo wordt 
jullie dans nog mooier. 
Kom langs op woensdag 
op de studio in Maarn en 
kies je eigen kostuum! 

 
 
Leuke muziek uit de les: 

- Walkashames -  Meghan 

Trainor 

- Show – Ca La Paris 

- Est-ce que tu máimes – 

Pilule Blue 

- Nothing Left – Kygo 

- Marvin Gaye – Charlie 

Puth ft Meghan Trainor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TopClass succesvol van start! 

Vanaf 5 oktober zijn er 2 nieuwe TopClasses (selectiegroepen vanaf 12 jaar) van 
start gegaan. 

Wordt je binnenkort 12 jaar en ben je toe aan meer dans ? Kom dan 18 januari 
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 jou een waanzinnig goede danser gemaakt! Naast de 
TopClass les van 1,5 uur volg je minimaal 1 extra techniek les in de week. 
Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op: info@blomdance.com 
 
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 november bij 
voldoende aanmeldingen en worden gegeven door 
Annemee Meijer.  

 
Voorstellingen om niet te missen! 
Dancing in a Winter Wonderland is een voorstelling van  De Dutch Don’t Dance 

Division in samenwerking met zowel amateurs als dansvak studenten en 
professionals.  Een prachtige voorstelling met Kersttradities en winterse 
vertellingen vanuit de hele wereld die samensmelten in prachtige choreografieën. 
Deze familie voorstelling wordt begeleid door het Residentie Orkest met muziek 
van wereldberoemde componisten als Bach, Vivaldi, Stravinsky, Briten, Debussy 
en Strauss. 25 t/m 28 December Zuiderstrandtheater Den Haag. www.ddddd.nl  
 
FunkISH neemt je mee langs de pioniers die als eerste letterlijk en figuurlijk uit de 

maat liepen. Een beatboxende conducteur vormt samen met een cinematic dj, 
cellist en pianist de muziekale motor van deze Soultrain. De ontstane ritmes 
vormen de brandstof voor de dansers die zich natuurlijk gespecialiseerd hebben n 
Poppin’ en Lockin’. 3 november t/m 3 februari in diverse theaters. www.thisisish.nl  
 
The Fabulous Sneakerboyz, een wervelende dansshow van topchoreograaf Roy 

Julen (‘So You Think You Can Dance’) gecombineerd met stand –upcomedy en 
gevoelige zang. So You Think You Can Dance finalisten en breakdancers uit 
Cirwue du Soleil: Michael Jackson show , knallen van het podium. 16 januari t/m 
22 april diverse theaters. www.sneakerboyztour.nl 
 
Kijklessen 

In de week van dinsdag 8 december t/m maandag 14 december zijn er weer 
Kijklessen. Dit houd in dat u als ouder, maar ook opa’s en oma’s, ooms, tantes en 
vrienden en vriendinnen mogen komen kijken in de les. De groepen zijn nu al bezig 
zich voor te bereiden op deze les zodat de leerlingen kunnen laten zien wat ze tot 
nu toe geleerd hebben .  
NB: houd u er rekening mee dat zo’n les erg spannend is voor leerlingen. Ze hebben 
er hard voor geoefend en moeten zich goed kunnen concentreren. Kinderen die niet 
goed stil kunnen zitten of stil kunnen zijn kunnen op de gang achter het raam blijven 
kijken. Zodat uw volledige aandacht naar uw zoon/dochter kan gaan. 

                                                            
 

Alvast fijne dagen allemaal! 
 

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

http://www.ddddd.nl/
http://www.thisisish.nl/
http://www.sneakerboyztour.nl/

