
Nieuwsbrief maart 2018 

Wat een mooie start van het jaar 2018! Met alle dansers hebben we  

vier prachtige Nieuwjaarsvoorstellingen neergezet. Daarna mochten wij weer  

veel nieuwe leden verwelkomen. Fijn ook dat we officieel  kunnen uitbreiden in het  

naastgelegen pand op de Europalaan. Daar gaan wij een mooie derde danszaal realiseren.  

Wij gaan eerst weer druk verbouwen en er iets moois van maken. Daarna zal er natuurlijk een  

feestelijke opening komen! 

UDA’s Royal Disco 

Op zaterdag 21 april hebben wij een disco in de dansschool voor iedereen van 6 t/m 12 jaar. Je bent 

welkom om een avondje heerlijk met ons te swingen! De kosten zijn € 1,- en je meldt je aan door je 

op te geven en te betalen bij Sara of Eline. De inschrijvingen lopen enorm hard, dus wees er snel bij! 

We gaan er een tof feest van te maken! 

UDA’s Filmavond 

Voor de oudere dansers en danseressen is er op zaterdag 21 april een  gezellige filmavond. Iedereen 

vanaf 12 jaar is welkom. Welke film we gaan kijken, blijft nog even een verrassing, maar hij is sowieso 

dans-gerelateerd! De kosten zijn € 1,- en je meldt je aan door je op te geven en te betalen bij Sara of 

Eline. 

Koningsdag 

Op vrijdag 27 april is de dansschool gesloten i.v.m. Koningsdag. Wel zullen er 12 groepen optreden in 

het Cascadepark in Almere Poort. Van 11.00-13.00 uur verzorgen wij het podiumprogramma onder 

het Klokhuis. Alle groepen die zullen optreden, hebben wij rechtstreeks via een aparte mail op de 

hoogte gebracht.  Maar als je zelf niet optreedt, is het toch leuk om te komen om de dansers aan te 

moedigen! Er is ook een kleedjesmarkt, er zijn springkussens en andere activiteiten. Iedereen is 

welkom! 

Run For KIKA 

Op zondag 27 mei doet United Dance Almere mee met de Run For KIKA. Er zal een optreden van de 

Talent Class zijn, maar we gaan ook met een groep hardlopers deelnemen. Er zijn al een hoop lopers 

ingeschreven.  Dit jaar zijn er weer de afstanden: 10 km en 5 km. Ook de allerkleinsten kunnen 

meedoen met de afstanden: 200 m, 500 m en 1 km. Voor het hele gezin is er dus een geschikte 

afstand! Schrijf je in via de website www.runforkika.nl/almere en sluit je aan bij ons team: United 

Dancers Run For KIKA! 

Eindvoorstelling 

Iedereen ontvangt in de week van 2 april een complete brief met alle informatie over de 

Eindvoorstelling. Wel willen we de volgende belangrijke mededelingen alvast aan u meegeven:  

- Uitgebreide informatiebrief: Maandag 2 april. 

- Kaartverkoop: Start vanaf maandag 16 april. 

- Rolstoelplaatsen: Doorgeven vóór 9 april door een mail te sturen naar info@uniteddancealmere.nl . 

- Doorloop: Zaterdag 23 juni (iedereen aanwezig) in de Topsporthal. 

- Voorstellingen & Generale Repetities: Zaterdag 14 juli (iedereen aanwezig). 

- Dit jaar zijn alle groepen verdeeld over 2 voorstellingen. 

- Locatie: De Schouwburg (KAF) in Almere-Stad. 
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- Mocht u zelf of uw kind NIET meedoen met de eindvoorstelling ontvangen wij hier graag een 

officiële afmelding van door een email te sturen naar info@uniteddancealmere.nl vóór datum 1 april. 

Hebben wij geen afmelding ontvangen, dan gaan we ervan uit dat u of uw zoon/dochter gewoon 

meedoet.   

United Dance Camp & United Dance Day 

Inmiddels is het United Dance Camp helemaal vol en zijn er nog maar enkele plaatsen over voor de 

United Dance Day. De United Dance Day is op zaterdag 21 juli op dezelfde locatie (Vierhouten) waar 

de kinderen voor het kamp ook verblijven. ’s Ochtends vroeg word je door je ouders gebracht. We 

gaan de hele dag allerlei leuke sport, spel, dans, zang en knutselactiviteiten doen. ’s Avonds eten we 

nog samen met de kinderen van het kamp en de dag wordt afgesloten met een presentatie voor de 

ouders, waarna je weer mee met je ouders naar huis mag. Aan deze leuke dag kan je meedoen vanaf 

6 jaar en het kost € 50,00. Ouders kunnen hun kind aanmelden door  een mail te sturen naar 

udaday@uniteddancealmere.nl .  

Evenementen, optredens en andere belangrijke data op een rij: 

- zondag 18 maart: Stage Performance 3 & 5 optredens  Samenloop voor Hoop in TSC 

- woensdag 21 maart: Stage Performance 3 optredens  Speaker’s Night in Bibliotheek Almere 

- zaterdag 24 maart: Talent Class optreden  Poort met Passie bij Sterrenschool de Ruimte 

- zondag 25 maart: Danswedstrijd Stage Performance Teams  Shell We Dance 

- zaterdag 14 april: voorstelling ZING! De Pop-musical  Smitsound Almere Haven 

- zaterdag 21 april: UDA’s Royal Disco (6 t/m 12 jaar)  UDA 

- zaterdag 21 april: UDA’s Filmavond (vanaf 12 jaar)  UDA 

- vrijdag 27 april: Koningsdag optredens  Cascadepark 

- zondag 27 mei: Deelnemen & optredens bij de Run For KIKA  De Kemphaan 

- zondag 10 juni: Danswedstrijd Stage Performance Teams  SONEO 

- zaterdag 17 juni: Optredens  Poort Sociaal 

- zaterdag 23 juni: Doorloop eindvoorstelling 2018  TSC 

- zaterdag 7 juli: Audities Talent Class & Stage Performance seizoen 2018-2019  UDA 

- zondag 8 juli: Danswedstrijd Stage Performance Teams  Dutch Dance Competition 

- zaterdag 14 juli: Eindvoorstelling 2018  Schouwburg (KAF) Almere-Stad 

- vrijdag 20 juli t/m zondag 22 juli: United Dance Camp  Vierhouten 

- zaterdag 21 juli: United Dance Day  Vierhouten 

Vakanties & Vrije dagen 

- vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag  open 

- maandag 2 april, 2e Paasdag  gesloten 

- vrijdag 27 april, Koningsdag  gesloten 

- zaterdag 28 april  open 

- zondag 29 april t/m zondag 13 mei, Meivakantie  gesloten 

- maandag 21 mei, 2e Pinksterdag  open 

- vrijdag 20 juli t/m zondag 2 september, Zomervakantie  gesloten 
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