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Agenda 
- 16 mei t/m 26 juni  

Try Out Weken  
 
- 20 juni t/m 29 juni Kijklessen 
 
- 24 juni JUMP Dansdag! 
www.jump.het-
ballet.nl/jump/dansdag-2017/ 
 
- 27 juni t/m 24 augustus  

Zumba/Pilates/BBB  Zomercursus 
 
-  1 juli t/m 27 augustus 

Zomervakantie 
 
- 29 augustus  

Start nieuwe dansseizoen 
 

Jump: 

 Op 24 juni word er door het 
Nationale Ballet weer een leuke 
JUMP Dansdag georganiseerd. 
Ben je JUMP fan en wil je eens 
les hebben van dansers van het 
Nationale Ballet? Dan is deze 

dag uniek 
voor jou! 
Ook voor 
ouder(s) 
en 
broertjes 
en zusjes 

is er wat te doen. Zo is er een 
backstage rondleiding te volgen 
door Nationale Opera & Ballet 
én kunnen de balletfans met 
dansers op de foto. 

Mis deze super leuke dag niet 
en geef je op! 

www.operaballet.nl 
 
Leuke muziek uit de les: 

- Home to mama – Justin Bieber 
- That’s my Girl – Fifth Harmony 
- Hair – Little Mix 
- I’m a Lady – Meghan Trainor 
- Sexy Body – Pitbull 
- Stapelgek – Aliyah 
- Salute – Little Mix 
 
 
 
 

Try Out weken: 

Na een mooie vakantie gaan  
volgende week de Try Out weken  
van start! Wil je eens een andere 
dansstijl proberen? Of iets geheel  
nieuws doen? Meld je aan via 
info@blomdance.com, ontvang het  
actuele lesrooster en dans mee tot  
aan de zomervakantie! Ook geldig  
voor sportlessen BalletFit, Zumba,  
Pilates en Bodyshape. 
 
Nieuwe lessen op het rooster: 

- BodyinBalance maandag ochtend Doorn 
- Pilates maandag ochtend Doorn 
- Peuterdans donderdag middag Doorn  
- Kleuterdans zaterdag ochtend Maarn 
- Moderne dans Volwassenen Doorn 
                                                                
 
 
KoningsNACHT & Koningsdag; 

Op woensdag avond 26 april hebben de dansers uit Doorn een mooi 
lichtgevend optreden gegeven bij Huis Doorn. Het was wat fris…maar de 
dansers hebben top gedanst! Volgend jaar zijn we er weer bij met een 
hoger podium voor meer zicht  
Check onze Facebook pagina voor een kort filmpje. 
Tijdens Koningsdag op 27 april waren onze dansers in Maarn te vinden 
voor het oude gemeente huis. Ook hier hebben zij mooi laten zien wat zij 
kunnen. Dank jullie wel dansers! 
 
 
Een nieuw  meisje erbij! 

Even voorstellen:  
Philou Jolijne van Eck van der Sluijs,  
onze jongste ballerina is op  
zaterdag 8 april 2017 geboren. 
Moeder, dochter, man en grote broer maken 
Het prima! Tot snel 
 
Afscheid vervangers verlof Mirjam & Sharon 

De afgelopen periode hebben de groepen  
van Mirjam en Sharon les gehad van diverse  
docenten. Vanaf september zullen zij weer  
voor de groepen staan.  
Bedankt  Reinbert, Cleo, Marleen en Natalia! 
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Kijklessen: 

Tussen 20 juni en 29 juni zijn er 
weer kijklessen gepland. Dit zijn 
tevens de laatste lessen van het 
Dansseizoen. U bent van harte 

welkom de eindresultaten van uw 
zoon of dochter tijdens de 

kijklessen te zien. Vrienden en 
familie zijn ook van harte welkom! 

Omdat een enkele les is 
uitgevallen dit jaar worden deze 

de laatste week van juni 
ingehaald. Zie voor de actuele 

data van de kijklessen het 
schema in de email. 

 
Zumba/ Pilates/BBB  
Zomercursus 2017voor  tieners 
en  volwassenen 

Heb je zin om in de zomer ook 
door te blijven sporten en 

bewegen? In de maanden juli 
en augustus starten we weer 

de Zomercursus 
Zumba/BBB/Pilates in de 

studio in Maarn. Voor leden 
EN niet leden. Op alle 

maandagen (19:30-20:30). 
Kosten slechts 5,- per les! 
Je betaald alleen de lessen 

waar je aan mee doet. 
Graag vooraf opgeven via 
info@blomdance.com. De 
lessen gaan door bij een 

minimum van 6 leerlingen per 
les. U krijgt vooraf bericht 
welke lessen doorgaan. 
Betalen graag contant 

voorafgaand aan de cursus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einde dansseizoen/ start nieuw seizoen  

Vanaf 1 juli sluit de dansstudio voor de zomerstop. U krijgt 
binnenkort bericht over de start van het nieuwe seizoen, nieuwe 
lesroosters en de groepsindeling. Er zijn enkele wijzigingen in het 
rooster. Dit geven wij op tijd door zodat u hier op tijd van op de 
hoogte bent en uw zoon/dochter een keuze kan maken. Mocht uw 
zoon/ dochter niet verder willen gaan met de lessen dan bent u 
verplicht vóór 20 augustus een uitschrijfformulier ondertekend in te 
leveren. (Wij wachten NIET op het hockey rooster).Deze is te 
downloaden op de website of op te vragen via info@blomdance.com. 
Mondelinge uitschrijvingen of uitschrijvingen per mail zijn niet 
toegestaan. Bij uitschrijvingen die na deze datum worden ontvangen 
blijft lesgeld verschuldigd en wordt de uitschrijving pas na 1 januari 
verwerkt (zie Algemene Voorwaarden). 
 
Open Trainingsles TopClass Jazz, Urban en Klassiek/Modern: 
Wil jij komend seizoen meer met dans? Wil je jezelf op alle vlakken 
verbeteren en op een hoog niveau les krijgen? Geef je dan op voor 
de Open Trainingsles TopClass 12+. Tijdens deze les wordt er 
gekeken naar je inzet, kwaliteiten en oppik vermogen. Zijn deze 
voldoende dan kun je deelnemen aan de TopClass van 2017/2018! 
Je kunt zelf je voorkeur aangeven voor Jazz, Urban of 
Klassiek/Modern. Gedurende het jaar krijg je les van 2 docenten, 1 
tussen evaluatie en 1 eindbeoordeling en train je voor optredens 
en/of wedstrijden (Urban). 
Elk jaar wordt er weer op nieuw een Open Trainingsles gehouden. 
Deze zal komend seizoen plaats vinden op  
zaterdag 16 september 2017 10:00. 
Opgeven kan vóór 10 september via info@blomdance.com 
 

 
Groetjes en alvast een prettige zomer gewenst! 

Sharon, Babette, Mirjam en Annika 
Reinbert, Marleen, Cleo, Natalia 

mailto:info@blomdance.com
mailto:info@blomdance.com

