WIELEWEETJES
Kersteditie 2017

Welkom aan alle nieuwe cursisten!
HOOGTEPUNT VOOR 2018:

De Dansafdeling van de Wiele creatief

presenteert:
Dans-theatervoorstelling ‘De Dromenvanger’
Amy wandelt en speelt graag dichtbij het water. Ze kan uren naar het kabbelende water van de
Dommel kijken en de rondvliegende spetters van het draaiende waterrad. Met haar voeten in het
water danst ze aan de rand van de Dommel…

Voorstelling: Zondag 8 april 2018 SCC HOFDAEL
voorstelling 1: 13.30 – 15.00
voorstelling 2: 15.30 – 17.00
Entree: € 7.50
Kaartverkoop start 10 februari 2018 per email: juniorschoolofdance@gmail.com
Sneak preview: Woensdag 28 februari 2018 Danszaal De Wiele
15.30 – 18.00 u
Ouders welkom!

Zaterdag 24 maart 2018 GENERALE REPETITIE VOOR ALLE DANSERS IN DE DANSZAAL.
TIJD: 11.00-14.00u

Inschrijven cursus deel 2
Cursisten die voor 1 deel hebben ingeschreven en de cursus willen hervatten
vanaf de 3e week van januari, dienen zich opnieuw in te schrijven voor het 2e
deel. Dit kan middels een inschrijvingsformulier of via de website van de Wiele
creatief. Graag vóór 22 december a.s. vanwege de administratieve verwerking.
LET OP: Nieuw ingeschreven cursisten die na 1 februari instromen kunnen helaas
niet deelnemen aan de voorstelling, daar de choreografie en kostuums dan al
grofstoffelijk klaar zijn. Wel proberen wij deze nieuwe cursisten een
figurantenrol te geven tijdens de voorstelling zodat ze toch hiervan deel kunnen
uit maken. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Kostuumgeld:
Een voorstelling maken kost veel geld en wij proberen zoveel mogelijk kostuums
van voorgaande jaren te recyclen. Echter moeten deze ook worden gewassen en
zal er het e.e.a. moeten vermaakt worden. Onze kostuumcommissie is hiervoor al
hard aan het werk. Wij vragen dan ook per cursist €5.- bijdrage voor de
kostuums. Deze mag cash worden voldaan vóór 1 februari 2018 middels een
envelop met de naam van de cursist erop. Gelieve deze te overhandigen aan de
docente. Hartelijk dank voor uw medewerking!
Maillots vanaf grade 1
Voor de voorstelling hebben alle cursisten Vanaf grade 1 een dansmaillot nodig.
Deze is te verkrijgen bij de docent voor € 8.95 Gelieve deze liever aan te
schaffen dan een andere kwaliteit die misschien goedkoper is, er zit kleur- en
kwaliteit verschil in en dat ziet er niet best uit op het toneel. Wij handteren de
inkoopprijs, dus maken hier géén winst op. Er zijn nog enkele tweedehands
maillots te verkrijgen à € 5.- per stuk. OP=OP
Uniforme kleding:
Vanaf januari 2018 verwachten wij dat alle kinderen in uniforme kleding de
lessen te volgen. Dit schept rust en cohesie in de groep. U kunt deze kleding heel
gemakkelijk bestellen door het bestelformulier in te vullen en deze te
overhandigen aan Tamara of Minouche. Houdt u wel rekening met eventuele
levertijd? Voor de betaling vragen we graag gepast geld, wij hebben GEEN pin
automaat tot onze beschikking.

Kijklessen
In principe verwelkomen wij de ouders graag in onze lessen. Echter in een jaar
dat er een voorstelling staat gepland, vragen wij zoveel mogelijk om vaste data
en tijden te komen kijken, dit om het verrassingseffect te kunnen waarborgen.
Uitzonderingen uiteraard zijn altijd mogelijk, graag even overleggen met de
docente.
Data kijklessen:
11 december t/m 15 december 2017 Heel de les welkom, gelieve niet in en
uitlopen, dit stoort teveel…
5 februari t/m 9 februari 2018

Laatste kwartiertje van de les

Wel graag de mobiele telefoons op stil en er mogen géén foto’s of video’s worden
genomen.
Kerstvakantie: LET OP! Maandag 18 december 2017- 7 januari 2018
De Dansafdeling gaat op maandag 18 december met kerst reces. Dit doen we
bewust, omdat we de afgelopen jaren hebben gemerkt dat er veel activiteiten
zijn op scholen, waardoor wij met een minimaal aantal kinderen in de les staan.
Beter is dan om deze later in het jaar in te halen, zodat dan alle cursisten de
kans krijgen de les te volgen. Uitzondering voor Mini-maxi dans: er is nog les
op zaterdag 16-12 en 23-12
Belangrijke telefoonnummers en aanwezigheid:
Voor algemene vragen m.b.t. het cursusaanbod kan u Minouche Meijer benaderen:
e-mail: juniorschoolofdance@gmail.com of telefonisch: 06-20397286
Het komt regelmatig voor dat een leerling zonder afmelding een les mist. Met
het naderen van de voorstelling is het belangrijk dat de leerlingen aanwezig zijn
tijdens het instuderen van de dansen. Dit is zowel in het belang van de leerling
als van de gehele groep. Mocht uw kind ziek of toch een keer verhinderd zijn,
dan vragen wij u graag om ons te verwittigen. Dat kan via sms of whats app.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Minouche: 06-20397286 Tamara: 06-48521337 Carline: 06-22789453

Voor administratieve zaken kunt u de adminstratie van de Wiele creatief bellen
op werkdagen van 9.00-12.00u Telefoonnummer: 040-2855496
De volgende Wieleweetjes verschijnt in de week vóór de carnaval vakantie.
TOT SLOT:
CREA-KERST-DAG BIJ DE WIELE CREATIEF!
ZATERDAG 16 DECEMBER 2017
11.00 – 17.00u

WELKOM!

Rest ons nog om iedereen hele fijne en sfeervolle warme feestdagen toe te wensen en
een goede start van 2018!
Dansante kerstgroet namens Tamara, Carline en Minouche en het bestuur en
medewerkers van De Wiele creatief.

