
 
Nieuwsbrief maart 2017 
 
Beste leerlingen, cursisten en ouder(s) /verzorger(s) van United Dance Almere, 
 
Een aantal maanden zijn we al weer danslessen aan het geven in ons eigen pand aan  
de Europalaan en dat bevalt prima! Deze week worden nog echo-werende platen op het plafond 
bevestigd zodat ons dansplezier nog verhoogd wordt. We zijn nog steeds hartstikke trots op onze 
twee mooie danszalen met professionele dansvloer, spiegels en balletbarre en we hopen dat alle 
leden zich ook fijn voelen in onze locatie.  
In deze nieuwsbrief brengen we u weer op de hoogte van UDA-nieuws. 
 

Nieuwe leden 

Een warm welkom voor al onze nieuwe leden! De afgelopen tijd hebben we veel nieuwe 

dansers en danseressen binnen zien komen. We hopen dat jullie het bij ons naar jullie zin 

hebben en mochten er vragen of onduidelijkheden zijn kunt u Sara of Eline aanspreken of 

een mailtje sturen naar info@uniteddancealmere.nl.  

Ook de leerlingen die dansles volgen bij Kidsstories horen nu echt bij United Dance Almere! 

Sinds de voorjaarsvakantie geven Sara & Kelly danslessen aan de peuters en de bso-

leerlingen van Kidsstories op hun locatie. 

Dinsdag: 09.00-09.30 uur: Toddlerdance 2-4 jaar door Sara 

   16.30-17.30 uur: Streetdance BSO door Kelly 

Donderdag: 16.00-16.30 uur: Toddlerdance 204 jaar door Sara 

   16.30-17.30 uur: Streetdance BSO door Kelly 

Optredens  

Om te beginnen heeft iedereen eind januari mee gedaan met twee prachtige en krachtige 

Nieuwjaarsvoorstellingen in het Groenhorst College. Het was een ontzettend fijne locatie voor onze 

‘kleinschalige’ voorstelling in december/januari. Alle dansers en danseressen straalden op het 

podium. Dit is zeker voor herhaling vatbaar! 

Onze stagegroepen doen geregeld mee met landelijke wedstrijden en daarin zijn ze zeer succesvol. 

De verzameling prijsbekers groeit gestaag. Maar we nemen geregeld ook andere groepen mee naar 

optredens om zoveel mogelijk kinderen het plezier (en soms ook de spanning) van het optreden voor 

publiek te laten ondervinden. 

Tijdens Koningsdag op 27 april treedt UDA op in het Cascadepark. Dit zal zijn van 10.30-12.30 uur. 

Komen jullie met z’n allen onze kinderen aanmoedigen? De volgende groepen tonen hun 

choreografieën (Al deze groepen ontvangen spoedig meer informatie over dit optreden!:  

 Kidsdance 2 groepen 

 Talent Class 

 Stage Performance 1, 2, 3, 4 

 Streetdance 13+ 

 Ballet 6+ donderdag 

 Tap Pre-Advanced 

 Dancehall dinsdag & donderdag 

 Song & Dance 6+ 
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Het is ons gelukt om op 5 mei weer een optreden te mogen verzorgen op het hoofdpodium van het  

Bevrijdingsfestival in Almere Stad. Stage 2 & 3 zullen optreden rond 16.55 uur. Verdere informatie 

volgt nog maar het lijkt ons super cool om met een grote UDA-groep daar aanwezig te zijn.   

 

In het weekend van 20 & 21 mei doen we mee met de voorstelling ‘2089’. Deze voorstelling is als het 

ware een rondleiding door het centrum van Almere-Stad. United Dance Almere is één van de zes 

kunstorganisaties die een deel van deze voorstelling verzorgt. Voor meer informatie kijkt u op de 

website www.grootwildtheater.nl. Via deze website zal vanaf 21 maart ook de kaartverkoop starten.                                                                                                    

De volgende groepen doen mee met dit nieuwe evenement:  

  Afro Dance van maandag 18.15 uur 

  Contemporary 12+ 

  Talent Class   

  Streetdance 9+ van donderdag 

Ook zijn wij benaderd om op 20 mei op te treden bij voetbalclub AS’80. Zij organiseren een leuke 

sportdag en halen deze dag geld op voor stichting Alkind. Zij willen heel graag een wedstrijdteam om 

op te treden en dat past helemaal in het straatje van onze stage teams. Een druk weekend voor UDA 

dus!! 

 

UDA’s Royal Disco 

Als leuk tussendoortje organiseert UDA op 8 april een disco op de dansschool. Van 18.00-19.30 uur is 

voor de leeftijd van  6  t/m 9 jaar en van 20.00-21.30 uur voor de leeftijd van 10 tot 15 jaar. 

Toegangskaartjes kosten € 0,50 per stuk. De kaartverkoop is op vrijdag 24 maart van 17.00-19.00 uur. 

Er is plek voor 50 dansers en danseressen per disco (vol = vol). Zorg dat je er snel bij bent met het 

kopen van je kaartje. Wij hopen dat jullie allemaal met ons mee feesten! 

Workshopweek & Fotoshoot 

Van 1 t/m 4 mei is er een workshopweek. Er komt een aangepast lesrooster en iedereen mag alle 

danslessen voor zijn/haar leeftijd volgen. Het lesrooster 

maken wij z.s.m. bekend! 

 

Een extra activiteit die plaatsvindt tijdens deze 

workshopweek is een dansgerelateerde fotoshoot. Fotograaf 

Patrick Kool is gespecialiseerd in het maken van mooie 

dansfoto’s.  Iedereen die wil, kan professionele foto’s laten 

maken. Een individueel pakket kost €25,-. Het fotopakket 

wordt na circa 2 weken uitgeleverd in de dansstudio en 

bestaat uit: 1 foto van 20x30 cm en 3 foto’s van 13x18 cm 

inclusief gratis de digitale bestanden. 

 

Het zou fijn zijn als de leerlingen in de voorgeschreven 

danskleding verschijnen en dat het haar er verzorgd uitziet. 

De fotograaf verzorgt de make-up, kostuums en rekwisieten , 

maar een eigen ‘kostuum’ mag natuurlijk ook. Meer 

voorbeeldfoto’s kunnen op de website 

www.patrickkool.myportfolio.com bekeken worden. 

http://www.grootwildtheater.nl/
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Je kan op maandag 1 mei, dinsdag 2 mei of 

woensdag 3 mei per leeftijdscategorie  

terecht op onderstaande tijden:  

15.00-16.00 uur: 2-4 jaar 

16.00-17.00 uur: 4-6 jaar 

17.00-18.00 uur: 6-9 jaar 

18.00-19.00 uur: 9-12 jaar 

19.00-20.00 uur: 13+ 

Op 4 mei worden de foto’s van Stage 

Performance 1, 2, 3, 4 en Talent Class 

gemaakt. Deze dag is dus niet meer voor de 

andere groepen. 

 

Eindvoorstelling 

Dit jaar zal onze eindvoorstelling plaatsvinden op zaterdag 1 juli! Zaterdag 17 juni is de doorloop. Op 

beide zaterdagen is er geen dansles op de dansschool. Een uitgebreide nieuwsbrief-special over de 

Eindvoorstelling zal binnenkort aan u verstuurd worden. Het is wel belangrijk dat de cursisten vanaf 

nu niet teveel lessen missen want alle docenten zijn inmiddels begonnen met het inoefenen van de 

choreografieën. Mocht u of uw kind onverhoopt niet meedoen met de eindvoorstelling, laat dit dan 

zo snel mogelijk weten aan de docent.  Zet belangrijke data in de agenda en sein ook alvast opa’s, 

oma’s, buren en andere fans in dat ze 1 juli vrij moeten houden. Uiteraard zijn we ook weer op zoek 

naar hulpouders. Als u daar vragen over heeft of wil aanmelden, stuur dan en mail aan 

hulpouder@uniteddancealmere.nl .  

Audities dansseizoen 2017/2018 

Op dit moment hebben wij 4 Stageteams die tevens ook onze wedstrijdteams zijn en één Talent 

Class. Volgend schooljaar willen we nog een extra wedstrijdteam formeren, zo kunnen wij in meer 

leeftijdscategorieën meedoen en zijn er meer mogelijkheden voor kinderen om door te groeien. Voor 

alle groepen worden audities gehouden. Tijdens een auditie beoordelen wij lenigheid, uitstraling en 

het vermogen om snel choreografieën en correcties op te pikken. Stage-kinderen moeten ook een 

behoorlijk uithoudingsvermogen en discipline hebben.  

Dit jaar zijn de audities voor volgend dansseizoen op zaterdag 8 juli. Wie interesse heeft, verzoeken 

wij om zich aan te melden per mail info@uniteddancealmere.nl. Er zijn audities voor jazz/modern, 

showdance en de talent class.  

Schema: 

13.00-13.45 uur:  Showdance 6 t/m 10 jaar 

14.00-14.45 uur:  Showdance 10 t/m 13 jaar 

15.00-15.45 uur:  Jazz/Modern 8 t/m 11 jaar 

16.00-16.45 uur:  Showdance 12 t/m 16 jaar 

17.00-17.45 uur:  Talent Class 6 t/m 12 jaar 

18.00-18.45 uur:  Jazz/Modern 12 t/m 16 jaar 
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United Dance Day 

Dit jaar gaan we weer op danskamp. Binnen 1 ½ uur na de opening van de inschrijving zat het kamp 

vol. Het belooft weer een oergezellig kamp te worden. Voor diegenen die meegaan zal een 

informatie avond georganiseerd worden. Daar worden jullie afzonderlijk van op de hoogte gebracht.  

Maar… mocht je het nou gemist hebben en toch graag de sfeer van het kamp willen proeven, dan is 

er nog de mogelijkheid om mee te doen met de United Dance Day op zaterdag 15 juli. Deze dag vindt 

plaats op dezelfde locatie als het kamp en je doet mee aan dezelfde activiteiten. Er kunnen kinderen 

van 6 tot 18 jaar aan deelnemen. Er ligt een informatiefolder op de dansschool en als je interesse 

hebt, kan je mailen naar udaday@uniteddancealmere.nl . 

Hondenpoep 

Wij willen u er nogmaals op attenderen dat er in alle grasstroken voor de deur van de dansschool 

heel veel hondenpoep ligt. Wij houden het binnen graag schoon en hygiënisch.  Loop daarom liever 

niet door deze grasstroken, maar gebruik het stenen stoepje (maar ook daar ligt vaak poep) en check 

uw schoenen voordat u de dansschool inloopt. Hartelijk dan voor ieders medewerking!  

Agenda/Evenementen/Vakanties/Gesloten & Open dagen 

24 maart  Verkoop tickets UDA’s Royal Disco 

8 april   UDA’s Royal Disco 

14 april   Goede Vrijdag, UDA open 

17 t/m 30 april  Meivakantie, UDA gesloten 

27 april   Koningsdag, optredens in Cascadepark (Almere-Poort 10.30-12.30 uur) 

1 t/m 4 mei  Workshopdagen 

1 t/m 4 mei  Fotoshoot 

5 mei   Bevrijdingsdag, optreden hoofdpodium Esplanade (Almere-Stad 16.55 uur) 

5 & 6 mei  UDA gesloten 

20 & 21 mei  Optreden ‘2089’ in Almere-Stad 

25 mei   Hemelvaart, UDA open 

5 juni   2e Pinksterdag, UDA gesloten 

17 juni   Doorloop Eindvoorstelling Topsportcentrum 

1 juli   Eindvoorstelling Topsportcentrum 

3 t/m 13 juli  Aangepast lesrooster 

8 juli   Audities Stage Performance & Talent Class groepen 

14 juli t/m 3 sept. Zomervakantie, UDA gesloten 

14 t/m 16 juli  United Dance Camp (VOL!) 

15 juli   United Dance Day (nog enkele plekken beschikbaar) 

 

Groetjes, Sara & Eline 
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