
Nieuwsbrief september 2017 
 
  
Beste leerlingen, cursisten en ouder(s) /verzorger(s) van United Dance Almere, 
 
Het nieuwe dansseizoen is weer begonnen! Zoals jullie van ons gewend zijn, starten we altijd met 

een open dag, ditmaal op 3 september jongstleden. De weergoden waren ons gunstig gezind: de 

smoothie-fietsen konden naar buiten en ook onze demonstraties vonden buiten plaats. De 

workshops in zaal Paars werden goed bezocht en vele nieuwe leden schreven zich in. Een hartelijk 

welkom aan alle nieuwe UDA-leden die zich eind vorig seizoen en in de eerste weken van het nieuwe 

seizoen bij ons ingeschreven hebben. We hopen dat jullie met net zo veel plezier naar de dansles 

komen als de leden die al langer bij ons zijn.  

Wat is nieuw? 

Ieder jaar maken we weer aanpassingen in ons lesrooster. Sommige lessen zijn naar een andere dag 

en/of  tijdstip gegaan, soms is de docent gewijzigd. Zo wordt Afro Dance voor kinderen nu gegeven 

door Odessa en de leeftijden 7+ en 12+ worden strikter gehandhaafd. Populaire lessen waar veel 

kinderen zich voor aanmelden, hebben we extra in het rooster gezet. Dat geldt voor Ballet 9+ op 

dinsdag, Contemporary 10+ op vrijdag, Kidsdance 3-6 op vrijdag, Song & Dance 6+ op zaterdag, Jazz 

12+ op dinsdag en er is ook een extra Street/Jazz Adults op dinsdag. Wegens groot succes van onze 

Stage-performance teams en de vele kinderen die graag bij zo’n team willen horen en meedoen aan 

wedstrijden, hebben we een extra team geformeerd. In totaal zijn er al zo’n 50 kinderen die in een 

Stage team of in de Talent Class zitten. Voor deze teams worden aan het eind van het dansjaar 

audities gehouden. Veel kleintjes die bij ons al vanaf de peuter- of kleuterleeftijd dansen, worden 

binnenkort 6 jaar. Voor hen is de keuze gedurende de hele week groter geworden. Op de website 

kunnen jullie het rooster rustig bestuderen.  

Optredens en workshops 

Terugblik 

Onze prachtige eindvoorstelling op 1 juli ligt nog vers in het geheugen. Alle groepen, van groot tot 

klein, hebben meegedaan en het was één groot feest.  

Ook al zijn we nog maar net begonnen, er zijn al drie optredens geweest: tijdens het 5-jarig jubileum 

van Kids Stories, bij het buurtfeest Meenten & Grienden en een flamenco optreden bij Corrosia 

Danst! 

We zullen hier niet opsommen aan welke evenementen we vorig jaar hebben meegedaan, maar het 

waren er in totaal zo’n twintig. Op onze facebookpagina worden alle evenementen goed 

bijgehouden.  

 

Welke optredens komen er binnenkort aan?                                                                                               

20 september: Enkele leerlingen uit Stage 3 zullen optreden bij Speaker’s Night in de bibliotheek in 

Almere  Stad. Dit is de eerste van een reeks optredens, in januari, maart en juni zijn de volgende. 

 

30 september: optreden bij het Groentesoep Festival in Almere Buiten.            



 

Workshops:                                                                                                                                               

Pietendansfeest 

Vorig jaar hadden we een ontzettend leuk maar erg druk Pietenfeest. Daarom gaan we dit jaar voor 2 

sessies. Datum: 25 november van 14.00 tot 15.00 of van 15.30 tot 16.30 uur. Leeftijd van 3 tot en 

met 6 jaar. Jullie krijgen nog bericht vanaf wanneer ingeschreven kan worden.  

Night of the UDA-stars NIEUW! 

Onze leerlingen hebben vele talenten. Voor kinderen vanaf 9 jaar is er de mogelijkheid om mee te 

doen aan dit Open Podium en het hoeft zeker niet alleen iets met dans te maken te hebben! 

De eerste Night of the UDA-stars zal plaatsvinden op 4 november van 19:00 – 21:00 uur. Deelname is 

gratis! Aanmelden kan t/m 29 oktober. 

Royal Disco  

Zet ook deze datum vast in de agenda: 21 april 2018 gaan de voetjes van de vloer tijdens een 

spetterende disco. Van 18.00 tot 19.30 voor de leeftijd van 6 t/m 8 jaar. Van 20.30 tot 22.00 uur voor 

de leeftijd van 9 t/m 12 jaar. 

                                                                                                                                        

Overige evenementen 

Grote Clubactie 

Vorig jaar hebben onze leden een mooi bedrag bij elkaar gehaald waarmee wij nieuwe spiegels en 

een goede dansvloer hebben aangeschaft. Wij vinden het belangrijk dat het doel van de Grote 

Clubactie ten goede komt aan zoveel mogelijk leerlingen. Dit jaar willen we de opbrengst besteden 

aan de aanschaf van een extra verplaatsbare balletbarre voor zaal paars en vaste balletbarres in zaal 

blauw. Zo krijgen de leerlingen meer ruimte in de balletlessen en kunnen grote groepen in de 

grootste zaal les krijgen. Wij zouden ontzettend dankbaar zijn als de leerlingen ook dit jaar weer hun 

best doen om loten te verkopen. In de dansschool kunnen losse loten gekocht worden. De verkoop is 

gestart op 16 september en loopt nog t/m 23 november.  

De trekking is op 13 december 2017! 

 

United Dance Almere welcomes 2018 

Vorig jaar hebben we voor het eerst een Nieuwjaarsvoorstelling gedaan in plaats van een 

Kerstvoorstelling. Dat is ons zo goed bevallen dat we dat dit jaar weer gaan doen. De datum is 27 

januari. Over de exacte tijden, locatie en overige informatie wordt nog een afzonderlijk bericht 

gestuurd.  

Eindvoorstelling 

Uiteraard doen we ook weer een eindvoorstelling die groter van opzet zal zijn dan de 

Nieuwjaarsvoorstelling. De exacte datum ligt nog niet vast. Zodra we meer informatie hebben, 

brengen we jullie op de hoogte.  

 

 



United Dance Camp/Day                                                                                                                                                    

Ons tweede danskamp was weer geweldig. Het weer zat mee, de tenten waren gezellig, de 

workshopgevers van topkwaliteit, de begeleiders zorgzaam en de kinderen….op hun best!!! Er waren 

46 kampdeelnemers in de leeftijd van 8 t/m 16 jaar. Op de dansdag kwamen nog eens 40 kinderen 

vanaf 6 jaar gezellig meedoen met de workshops. Dus…, we gaan volgend jaar weer. Ook hier ligt de 

exacte datum nog niet vast, dat hangt mede samen met de datum van de eindvoorstelling. Zodra we 

meer weten, brengen we jullie op de hoogte.  

Overige mededelingen 

De DVD van de voorstelling kan opgehaald worden bij de dansschool, vergeet niet om de voucher 

mee te nemen. Voor wie de DVD niet heeft gekocht in de voorverkoop, er zijn nog exemplaren 

beschikbaar, de prijs is € 12,50.  

 

Agenda: Vakanties en speciale data  

23 t/m 29 oktober  gesloten i.v.m. Herfstvakantie  

4 november  Night of the UDA Stars 

25 november  Pietendansfeest 

18 t/m 20 december  Workshopweek 

21 december t/m 7 januari    gesloten i.v.m. Kerstvakantie 

27 januari  Nieuwjaarsvoorstelling ‘United Dance Almere welcomes 2018’ 

26 februari t/m 4 maart  gesloten i.v.m. Voorjaarsvakantie 

21 april  Royal Disco 

27 april t/m 13 mei  gesloten i.v.m. Meivakantie 

Juli 2017  Eindvoorstelling 

Juli 2017  United Dance Camp/Day 

23 juli t/m 2 september  gesloten i.v.m. Zomervakantie 

 

Groetjes, 

Eline & Sara 


