Hallo dansers!
Velen onder jullie zien we wekelijks in de danslessen, supertof! De oudere dansers worden
echt heel erg gemist. We wensen de studenten uiteraard allemaal heel veel succes met
de examens en geven hen graag iets om naar uit te kijken:
Zo plannen we in de krokusvakantie een hele week workshops met onze
docenten, maar ook met boeiende gastdocenten! Op die manier kunnen we de gemiste
lessen compenseren.
Voor de volwassenen, senioren en Happy Funk zullen we ook een manier uitwerken om
lessen in te halen. In de krokusvakantie zal er in ieder geval voor de meesten onder jullie
veel te beleven zijn in HDA! Uiteraard onder voorbehoud van corona-sluitingen, maar we
hebben er een goed oog in. Zeker omdat we in onze DansStudio met een goed
verluchtingssysteem en organisatie alles veilig kunnen realiseren. Half januari zullen we een
gedetailleerde planning van die week bezorgen. Hou in die week dus nu maar wat tijd vrij
om eindelijk eens vollenbak te kunnen komen dansen!

Ondertussen voorzien we een paar online
toch ook nog wat te laten dansen.

uitdagingen om jullie te animeren en thuis

1. Lien legt je een funk/hiphop-tiktok stap voor stap uit. Je kan deze tutorial
vinden youtube via deze verborgen link: https://youtu.be/0Rx2h5Rmod0
2. De funky Friends hebben ook een 1e deel van een funky tutorial voor
jullie klaar: https://youtu.be/6ozW9GzyDxY
We zetten deze filmpjes ook in je account op de website. Wanneer je inlogt kan je ze dan
downloaden en afspelen op het toestel van je keuze:
https://www.hetdansateljee.be/Mypage
Oh ja en nog even dit:
De verloren voorwerpen liggen uitgestald voor het raam, een filmpje hiervan kan u
vinden in onze facebookgroep voor de leden:
https://www.facebook.com/groups/HetDansAteljee/
Voor danscadeautjes is onze shop weer open. Hiervoor mag u weer
binnenkomen (best niet op de wissel van de groepen, maar kom wat vroeger of wacht tot
alle dansers in de zaal zijn).
Hoodies met je naam erop, toiletzakjes, rugzakken, handdoeken voor de workouts, vestjes,
broeken, drinkbussen,… en natuurlijk onze geweldige reflecterende regenjassen! Er zijn
superveel toffe spullen van HDA waar uw danser ongetwijfeld zeer blij mee zal zijn.
In de zomervakantie plannen we weer dansstages in de 2 eerste weken van
juli! Meer nieuws volgt over enkele weken. Dan kan je ook weer inschrijven.
Hou jullie goed,
Veel dansplezier!

Leen en Het DansAteljeeTeam

