
 

Nieuwsbrief mei 2016 

Meivakantie & Pinksteren 

Wij hopen dat iedereen een leuke meivakantie gehad heeft. 

Vanaf maandag 9 mei starten onze lessen weer.  

Op maandag 16 mei zijn er geen lessen i.v.m. 2e pinksterdag. 

 

Attitude 54 and the Chocolate Factory   

 

Kaartverkoop 

Wil jij ‘Attitude 54 and the Chocolate Factory’ niet missen? Zorg dan dat je een Gouden Toegangskaart 

bemachtigd. Gouden Toegangskaarten kunnen alleen contant gekocht worden in onze ontvangstruimte in 

Woerden op de volgende momenten: 

- zaterdag 28 mei tussen 11.00-14.00 uur 

- dinsdag 31 mei tussen 19.00-21.00 uur. 

Het is dit jaar vrije verkoop. Dit betekent dat iedereen zoveel kaartjes kan kopen als hij/zij wil. Als je 

meerdere kaarten wilt hebben, is het handig niet tot het laatste moment te wachten want op=op. Wel 

houden wij voor elke leerling één kaartje achter, zodat het niet kan gebeuren dat er iemand helemaal geen 

kaartjes meer kan kopen. Kaarten kosten 9,00 euro p.p. Kinderen op schoot nemen wordt helaas niet 

toegestaan door de brandweer, dus ook kleine kinderen die willen komen kijken hebben een eigen kaartje 

nodig.  

Handig om te weten: Het kopen van kaartjes is alleen mogelijk op deze twee momenten in de 

ontvangstruimte (dus niet tijdens de lessen). Het is ook mogelijk de kaartjes door iemand anders te laten 

kopen. Mocht je dus zelf niet in de gelegenheid zijn kan wellicht iemand anders even voor jullie bij ons 

langskomen.  

 

Gegroet, gelukkige lezer van deze nieuwsbrief.  

Ik schud je hartelijk de hand. Er staan je geweldige dingen te wachten, je zult veel grote verrassingen beleven! 

Want hierbij nodig ik je uit, jou en alle anderen die een Gouden Toegangskaart gaan kopen, om in mijn  fabriek 

te komen en voor een hele middag of avond mijn gast te zijn. Voor jou en al mijn andere geliefde Gouden 

Toegangskaarthouders heb ik verrassingen voorbereid die fantastisch en ongelofelijk zijn, geheimzinnige en 

vreemde dingen die je zullen boeien, verrukken, verbazen en verstomd zullen doen staan. In je stoutste dromen 

heb je je niet voor kunnen stellen dat je zulke avonturen zou beleven! Wacht maar af en let op.  

Nu volgen hier de instructies:  

 

Start rondleiding middagshow zaterdag 18 juni: 13.30 uur (Poort open:  13:20 uur) 

Start rondleiding avondshow zaterdag 18 juni:  19:15 (Poort open: 19:05)  

Start rondleiding middagshow zondag 19 juni: 14:30 uur (Poort open: 14:20 uur)  

 

Wees op tijd. Je mag familieleden of vrienden meebrengen om op je te passen of je te vergezellen. Zorg dat je 

geen verkeerde dingen doet. En ten slotte: breng vooral een Gouden Toegangskaart mee, anders kom je er niet in. 

Met vriendelijke groet,  

 



 

Seizoen 2016-2017 

Het gehele nieuwe dansrooster voor seizoen 2016-2017 is te vinden op onze website.   

Hieronder een aantal lessen van ons nieuwe rooster uitgelicht: 

Interesse in één van deze lessen? Mail voor meer informatie naar info@attitude54.nl 

 

NIEUW: MUSICAL DANS  

Na het enthousiasme bij de musical workshops, zullen wij vanaf 

september bij genoeg aanmeldingen op zaterdagochtend 

starten met ‘musical dans’ voor kinderen van de basisschool. De 

nadruk zal in deze lessen liggen op het dans-aspect van musical, 

maar er wordt natuurlijk ook tijd besteed aan toneel spelen en 

zingen. Wil je deze les graag naast je reguliere les gaan volgen? 

Bij het volgen van 2 reguliere lessen per week ontvang je korting 

op de contributie van de tweede les. 

 

BoysTeam  

Stoere boys gezocht! Vanaf 

september hebben wij niet één, 

maar twee BoysTeams! Deze 

hiphop lessen worden op 

dinsdagmiddag gegeven door 

meester Thomas. Alle boys vanaf 5 

jaar zijn van harte welkom.  

 

   

 

Zumba/Street volwassenen: 30+ en zin om te dansen? Kom dan 

langs tijdens één van onze hele gezellige en toegankelijke lessen 

voor volwassenen (30+).   

 

 

 

 

NIEUW: Peuter+kleuterdans in Linschoten. Bij genoeg 

aanmeldingen zullen wij op onze locatie in Linschoten op 

woensdagmiddag ook een les starten voor peuters (vanaf 

3 jaar) en kleuters.   

mailto:info@attitude54.nl


 

 

1e en 2e prijs bij We Know You Can Dance   

Zondag 17 april hebben selectie 1,2,3 en de attitudedancers 

meegedaan aan de danswedstrijd We Know You Can Dance in 

Beverwijk. Wij zijn super trots op alle teams! Ze hebben het onwijs 

goed gedaan. Het niveau van de tegenstanders lag ook weer heel 

hoog, dus de prijsuitreiking was erg spannend… Selectie 3 

behaalde de tweede prijs in de categorie t/m 12 jaar en de 

Attitudedancers behaalden zelfs de eerste prijs in de 

categorie 18+. Selectie 1 haalde net geen prijs, maar wel 

een heel mooi resultaat: 4e in de categorie t/m 15 jaar. 

Selectie 2 werd 10e in deze categorie. De Attitudedancers 

mogen op zaterdag 14 mei het NK in Beverwijk gaan 

dansen. Veel succes alvast meiden!  

 

Eerste les van de maand: Maandag 9 t/m vrijdag 13 mei 

Elke eerste les van de maand mogen ouders de laatste 

paar minuten in de danszaal komen kijken. Het lampje op 

de gang geeft aan wanneer de ouders binnen mogen komen (groen=kom maar kijken), ongeveer de laatste 

7 à 10 minuten. In onze zaal in Linschoten zal de deur open gezet worden, wanneer de leerlingen er klaar 

voor zijn. De leerlingen die voor de volgende les komen, wachten op de op de gang wachten tot de les 

helemaal afgelopen is.   

 

Wist je dat…? 

… De workshops in de meivakantie super leuk waren en er nu filmpjes van op 

ons youtube-kanaal te vinden zijn: 

https://www.youtube.com/user/Attitude54dance/videos  

Ook vind je hier filmpjes van Nachtcultuur. 

… Meester Thomas enorm fan is van de roze fiets van Sophie (Talentenklas).  

… De leerlingen uit Linschoten op Koningsdag hebben opgetreden? Super goed 

gedaan allemaal! Foto’s hiervan zijn te vinden op onze Facebook-pagina.  

 … We inmiddels al veel chips- en snoepzakken van jullie gekregen hebben. We 

zijn voor de show nog steeds lege chips- en snoepzakken aan het verzamelen… 

Dus blijf vooral lekker door eten ;-)  

… Je zelf ook wist-je-dat-jes in kunt sturen via: info@attitude54.nl 

 

 

 

Agenda:  

16 mei    - Geen les (2e Pinksterdag)  

28 mei    - 11.00-14.00 kaartverkoop ‘Attitude 54 and the Chocolate Factory’ 

31 mei    - 19.00-21.00 kaartverkoop ‘Attitude 54 and the Chocolate Factory’ 

21 mei     – Danswedstrijden Selectie 1,2,3 & Attitudedancers 

5 juni     - Danswedstrijd Talentenklas, Selectie 1,3 & Attitudedancers 

18&19 juni   - Eindshows Attitude 54 
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