
28 mei 2022

    Zoals de meesten wel 
weten organiseren we 
aan het eind van elk 
dansseizoen een 
leuke eindshow. 

Door de Corona 
maatregelen was dit 
al een paar jaar niet 
mogelijk helaas. 
Daarom gaan we dit jaar er een feestje van maken en 
organiseren we een Sundance Festival! 




Het terrein van Villa Oldenhoff wordt omgetoverd tot een 
openluchttheater, waar je kunt genieten van de show 
met een divers aanbod gerechtjes dat met liefde 

bereid wordt in de mobiele keukens.


Het festivalterrein is alleen toegankelijk met een geldig 
toegangsbewijs. Deze wordt gescand bij de ingang. 

De dansers hoeven geen ticket te kopen.


Kom zoveel mogelijk op de fiets!


Dagindeling: 
12.00 uur Terrein geopend / dansers aanwezig

13.00 uur Start show 1

De jongste dansers mogen vanaf 14.30u worden opgehaald en/of 
rondlopen onder begeleiding van een eigen ouder/verzorger. Vanaf 
16.15 uur worden alle dansers weer verwacht bij de kleedruimte. 


16.00 uur Terrein geopend voor Blok 2 

17.00 uur Start show 2


Na show 2 is iedereen vrij om te gaan. Kids kunnen worden 
opgehaald. Het terrein sluit om 20.00 uur


Zonder hulpouders geen geslaagd evenement.  
Wie helpt ons gezellig mee op 3 juli? 

Laat het graag weten in de whatsapp groep en vermeld 
erbij of je wilt helpen van 12-15 uur of van 16-18 uur.


Na de eindshow zijn er geen lessen meer. 
Het nieuwe dansseizoen start weer op maandag 5 
september.

Team Sundance 

Eindmusical 26 juni 

Musical Annie 
Amstelveens poppentheater 
Zondag 26 juni 2022 
12.00 & 16.00 uur 
Tickets te koop via: 
https://shop.ikbenaanwezig.nl/
tickets/event/sundance-
musical-annie 

 

Eindshow 3 juli  

Sundance Festival 
Villa Oldenhoff 
Zondag 3 juli 2022 
13.00 & 17.00 uur 
Tickets te koop via: 
https://shop.ikbenaanwezig.nl/
tickets/event/sundance-festival 

Leuk nieuwtje 

Juf Richella is zwanger. 
In de zomervakantie verwacht 
ze haar eerste kindje en dus 
zal ze 19 juni met 
zwangerschaps- verlof gaan. 

NIEUWSBRIEF 
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