
ACTIVITEITENROOSTER DANZATION! 2016 2017

versie demoteams

aug-16

27-aug Optreden Demoteams Belcour Sportief Zeist

29-aug Start danslessen

sep-16

3-sep Optreden Kleurrijk Wijk, Wijk bij Duurstede

11-sep Audities demoteams en advanced groepen

okt-16

okt-16 NK Soneo

17-23 okt Herfstvakantie, geen danslessen

nov-16

26-nov DanZation! 15 jaar feest 1: 8 t/m 12 jaar (groep 5 tm 8)

26-nov DanZation! 15 jaar feest 2: 12 jaar en ouder (v.a. brugklas)

(feestje voor de jongsten is in januari)

dec-16

11-dec extra training demoteams

25-dec start kerstvakantie t/m 8 januari. Geen dans- en sportlessen

jan-17

15-jan Workshopdag, alle leerlingen

22-jan Extra training demoteams

29-jan Shell we dance, Showdance en Modern demoteams

feb-17

4-feb The Battle, Sporthal Odijk, leerlingen 12 jaar en ouder

12-feb 1e voorronde Soneo, alle demoteams

18/19 feb voorronde UDO in Utrecht, hiphop demoteams

27-feb tm 5 maart voorjaarsvakantie

mrt-17

12-mrt minishows afd Driebergen Odijk Wijk bij Duurstede, in Sporthal Dijnselburg Zeist + alle demoteams

26-mrt minishows afd Zeist, in Sporthal Dijnselburg Zeist + alle demoteams

apr-17

1/2-apr voorronde UDO in Raamsdonksveer, hiphop demoteams

15-apr Holland Streetdance Spektakel, in Cuijk, hiphop demoteams

17-apr 2e paasdag, geen les

22/23 apr NK UDO in Veldhoven, hiphop demoteams

24-apr tm 7 mei meivakantie

mei

14-mei combitrainingen demoteams en advanced

25-28 mei hemelvaarstweekend, geen les



juni

5-jun 2e pinksterdag, eind vd dag combitrainingen demoteams en advanced

11-jun Soneo Bussum (alle demoteams die nog niet geplaatst zijn voor NK)

9-jun generale repetitie combi's demoteams en advanced

17/18-jun eindshows

24/25-jun eindshows

BELANGRIJKE INFO

Soneo meer info over wedstrijden van soneo vind je op www.soneo.nl

dansers betalen week voor de wedstrijd € 8 aan DanZation!

toeschouwers bestellen kaartje op soneo.nl tot woensdag voor de wedstrijd

anders aan de kassa maar is duurder

UDO meer info over wedstrijden van udo vind je op www.udochampionships.com

dansers en toeschouwers bestellen zelf kaartje op dance24.nl tot woensdag voor wedstrijd!

anders aan de kassa maar is duurder

Shell meer info vind je op www.shellwedanceevent.nl

dansers betalen week voor de wedstrijd € 5 aan DanZation!

toeschouwers bestellen kaartje via shellwedanceevent.nl

HSS meer info vind je op www.hollanddansspektakel.nl

dansers betalen week voor de wedstrijd € 10 aan DanZation!

toeschouwers kopen kaartje aan de deur

rekeningnummer voor overmaken wedstrijd- en kledinggeld:

NL16RABO0306471558 t.n.v. B. Vreman


