
 

 
NIEUWS 

 
 

Lieve ouders en dansers, 
 

met een paar prachtige lentedagen achter de rug lijkt de winter alweer eeuwen geleden. 
In de studio zijn we ondertussen keihard aan het knallen en draait alles gelukkig weer op 

volle pirouette-toeren! Tijd voor een update met het laatste nieuws voor jullie. 
 
BINGO 
 
Ze lieten de ballen vallen en trokken zich geen bal aan van alle technische mankementen; de 
hoogblonde Gggggerda Glamour, de bal-dadige Gerrit Glitter en onze Barbara Bingobal! Wat 
was ‘ie fantastisch, onze online bingo-avond! Wij hopen dat jullie net zo hebben genoten als 
wij en dat alle prijswinnaars hun prijzen inmiddels hebben opgehaald, opgegeten, verzilverd 
en in gebruik genomen.  
 
Het doel van deze bingo was het ophalen van een mooi bedrag om een grote partytent te 
kunnen kopen zodat we meteen weer buiten konden gaan dansen in het geval van een 
volgende sluiting. Maar dat balletje lijkt voorlopig even anders te rollen en daarom hebben 
we een andere keuze gemaakt.. hihi, hierover later in deze nieuwsbrief meer!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



KONINGSDAG 2022 
 
Over feesttenten gesproken; koningsdag gaat dit jaar gelukkig weer doorrrr!  
Dansstudio POP-UP zal met aantal geselecteerde groepen een optreden verzorgen op het 
hoofdpodium. Te gek dus als je in de buurt bent of op de kleedjesmarkt zit om ons even te 
komen supporten! We zullen het podium vullen met vreugde tussen 10.30-11.30 uur en 
maken er een groot oranje-feest van! 
 
Alle groepen die meedansen zijn op de hoogte en krijgen binnenkort alle info mbt vezamelen, 
warming -up en omkleden.  
 
 
EINDPRESENTATIE 
 
En over optreden gesproken… Tussen de chassé’s en plié’s door hebben we tóch effe 
besloten om dit seizoen af te sluiten met een presentatie in DE LOCHEMSE SCHOUWBURG!  

• Omcirkel de datum ZONDAG 19 JUNI groot en met een gouden randje in de agenda’s, 
want dit wil niemand natuurlijk missen! (.. en dan weten jullie meteen wat het 
nieuwe doel van de bingo-opbrengst is geworden; die gaat mee in de gigantische 
kostenpost die zo’n project altijd met zich mee brengt 😉) 

 
Door het grote aantal leerlingen zullen we TWEE VOORSTELLINGEN draaien die dag waar we 
de groepen over verdelen. Het is een gigantische puzzel om zo veel mogelijk iedereen die in 
meerdere groepen danst en zusjes/broertjes/moeders allemaal in dezelfde voorstelling te 
krijgen. Wij doen ontzettend ons best om dit voor elkaar te krijgen, maar dit gaat helaas niet 
voor iedereen lukken...  
Onder andere om die reden willen we iedereen met klem vragen wanneer je NIET mee kan 
doen op 19 juni om dit echt tijdig door te geven. Misschien kunnen we de groepen daardoor 
net anders indelen waardoor gezinsleden toch bij elkaar in de voorstelling kunnen staan. 
Natuurlijk is het ook heel fijn om te weten wie er wel en niet mee doen voor het repeteren 
van de groepsformaties, eventuele solo’s en het regelen van de kleding en kostuums.  
 
Binnenkort krijgen jullie alle verdere info wat betreft de indeling van de groepen, de tijden 
van de optredens, en de kaartverkoop.  
 
Oproepje voor kostuum-hulp: is er toevallig een ouder/oma/tante/andere kennis die super goed is 
met de naaimachine én die tijd over heeft én die het vooral heel erg leuk vindt om voor 
verschillende groepen kostuums te maken? Dan horen wij dat heel erg graag!  
 

     



KIJKLESSEN 
 
Omdat we dit jaar een presentatie in de schouwburg gaan geven zijn er dit jaar géén 
kijklessen. Normaal gesproken nodigen we ouders graag uit om een kijkje te komen nemen 
in de les van hun kind, maar omdat we nu zo druk aan het repeteren zijn én niet alles willen 
weggeven bewaren we dit voor 19 juni! 
 
SALE 
 
In de wachtruimte van de studio staat een rekje met de laatste stuks POP-UP merchandise! 
Nog één kans dit seizoen om een tof item te bemachtigen voor weinig. Er hangen nog 
sweaters, hoodies, t-shirts en tassen in verschillende maten. OP=OP!  
 
 

 
 
 
AGENDA 
 

Wanneer? Wat? Wie? 
    
15-04-’22 t/m 18-04-‘22 GOEDE VRIJDAG/PASEN Alle groepen vrij 
25-04-‘22 t/m 06-05-‘22 MEIVAKANTIE Alle groepen vrij 
27-04-‘22 KONINGSDAG OPTREDEN Geselect. groepen 
26-05-‘22 HEMELVAART Alle groepen vrij 
06-06-‘22 PINKSTEREN Alle groepen vrij* 
19-06-’22  EINDPRESENTATIE SCHOUWBURG Alle groepen  
20-06-’22 t/m 26-06-‘22 OPRUIMWEEK Alle groepen vrij 
04-07-’22 t/m 05-08-‘22 ZOMERSTOP Alle groepen vrij 

 
*muv in overleg extra ingeplande repetities ivm de eindpresentatie 
 
 
Wij wensen jullie een te gekke en dansante tijd toe het laatste stukje van dit seizoen! 
 
Hartelijke groetjes, 
 
Sanne, Lara, JayBee en Leanne 


