
DATA DEMOTEAMS EN ADVANCED 2017 2018
Let op! Op de tweede pagina vind je info over wedstrijden en kaartjes bestellen/betalen.

AUGUSTUS activiteit voor wie

26-aug optreden sportief Zeist Belcour demoteams

SEPTEMBER

24-sep audities alle leerlingen

OKTOBER

8-okt NK Soneo MC LP REC BMC BB AKA YA CS FM MODEX

16/22-okt herfstvakantie dansafdeling (sportlessen gaan door, ma en do combiles)

NOVEMBER

5-nov World of Dance, Eindhoven BMC

12-nov soneo xxl NGYA Bodyquard, CS Bouwvakkers

BMC DS AKA BB The Get Down

26-nov extra training demoteams alle demoteams die 1 uur/wk trainen

(overigen in overleg met docent)

DECEMBER

17-dec extra training demoteams alle demoteams die 1 uur/wk trainen

(overigen in overleg met docent)

24-dec tm 7-jan kerstvakantie alle leerlingen (ook geen sportlessen)

JANUARI

14-jan Extra training demoteams alle demoteams die 1 uur/wk trainen

27-jan The Battle, Odijk NG, DEX, YA, CS, DE, REFL, FM, MODEX, LP, REC, BMC

DS, BB, AKA, ADV1, ADV2, ADV3, MODADV

FEBRUARI

4-feb Udo, Utrecht REC BMC DS AKA

4-feb Soneo, Dronten MC LP SK SE NG

11-feb Shell we dance, Zwolle SK SE NG DEX YA CS FM MODEX

25-feb tm 4-mrt Voorjaarsvakantie dansafdeling

 

MAART

11-mrt Minishows, Hoenderdaal Driebergen alle leerlingen vanaf groep 3 (Zeist db od wijk op een dag!)

alle demoteams en advanced groepen

18-mrt Soneo, Eindhoven alle demoteams behalve BB

Hiphop international, Tilburg BB

30-mrt tm 1-apr paasvakantie alle leerlingen (ook geen sportlessen)

31-mrt Holland Streetdance Spektakel, Cuijk alle hiphop demoteams

APRIL

8-apr Udo, Tilburg REC BMC DS AKA

14-apr Utrecht Dance Awards alle hiphop demoteams

22-apr NK Udo, druten REC BMC DS AKA (indien geplaatst)

23-apr tm 6-mei Meivakantie middelbare school dansafdeling

27-apr tm 10-meiMeivakantie basisschool dansafdeling



11 en 12 mei wel les

MEI

13-mei combitrainingen alle demoteams en advanced 

19-mei wel les zaterdaggroepen

21-mei combitrainingen (2e pinksterdag) alle demoteams en advanced, middag/avond

JUNI

1-jun generale repetitie combi's alle demoteams en advanced 

9/10 jun eindshows, figi alle leerlingen

16/17 jun eindshows, figi alle leerlingen

18 tm 23 juni laatste lesweek dansafdeling

AUGUSTUS

3-sep start danslessen

INFO WEDSTRIJDEN

indicatie tijden onder voorbehoud!!

Soneo www.soneo.nl t/m 13 ochtend, t/m 9 ochtend of middag, t/m 17 middag

18 jaar en ouder avond

kaartjes toeschouwers tot woensdag voor de wedstrijd bestellen via soneo.nl

of aan de deur (duurder, meestal geen pin)

kaartjes dansers voorrondes 8 euro, NK 10 euro, overmaken naar

NL16RABO0306471558 tnv B. Vreman

Udo www.udochampionships.com t/m 17 in de ochtend, 18 jaar en ouder middag/avond

kaartjes toeschouwers tot woensdag voor de wedstrijd bestellen via dance24.nl

of aan de deur (duurder)

kaartjes dansers tot woensdag voor de wedstrijd bestellen via dance24.nl

of aan de deur (duurder, soms geen pin)

UDA 14 april www.utrechtdanceawards.nl na 1700u

kaartjes toeschouwers op de dag zelf kopen aan de deur, geen pin. € 7,50

kaartjes dansers € 7,50 pp overmaken naar

NL16RABO0306471558 tnv B. Vreman

HSS 31 maart www.hollanddansspektakel.nl in de avond

kaartjes toeschouwers op de dag zelf kopen aan de deur, (geen pin?). € 10,00

kaartjes dansers € 10 pp overmaken naar

NL16RABO0306471558 tnv B. Vreman

http://www.soneo.nl/
http://www.udochampionships.com/
http://www.utrechtdanceawards.nl/
http://www.hollanddansspektakel.nl/

