Dansnieuws Pivolté

Nieuwsbrief januari/februari
Babynieuws!
Wisten jullie al dat hiphop juf Karen de trotse mama geworden is van
een zoontje?
Op 6 januari werd Arnaud geboren. Een gezonde, prachtige baby van 55cm,
4015g en met een weelderige bos haar.
Zou hij ook de hiphop moves van zijn mama hebben?
Wij zijn alvast helemaal vertederd, wat een schatje!
Proficiat Karen!
Juf Karen geniet nog van enkele welverdiende weken rust. Dankjewel aan juf
Sophie en meester Ruben voor het overnemen van haar danslessen!

Dansdagen
Zin om leuke dag vol dans te beleven?
Kom dan zeker naar onze dansdagen in de
krokusvakantie.
Op dinsdag 16/2 kunnen dansers van 6 tot 9 jaar

komen proeven van verschillende dansstijlen.
Het wordt ongetwijfeld een spetterende dag
vol dans en spel!
Op zoek naar meer info? Of wil je inschrijven?
Kijk dan zeker even op onze website.

Dansstage
We organiseren net als vorig jaar
een unieke en leerrijke dansstage
van 1 tem 4 juli in het sportcentrum
te Brugge.
Ontdek nieuwe dansstijlen en

geniet van intens dansplezier met
al je dansvrienden!
Schrijf je snel in, want er zijn nog
maar enkele plaatsen vrij! Wens je
meer informatie of heb je nog een

vraag, mail ons dan gerust.

Shows 2021
We zullen nog niet verlost zijn van
allerhande coronamaatregelen in de
maand mei, en dat zal z'n impact
hebben op onze dansshows. We
bereiden ons voor op verschillende
scenario's, zoals livestreams en
online ticketverkoop, en hopen tegen
het einde van de paasvakantie meer
duidelijkheid te hebben.
Alle dansers laten stralen op het
podium, blijft ons streefdoel!

#letsInstamove2gether
De gemeente Brasschaat organiseert een
online dans- en beweegchallenge op
Instagram én Tiktok. Doe jij ook mee? De
eerste challange start op vrijdag 12/2. Je kan
kiezen uit 3 nummers. Elk nummer heeft een
andere opdracht. De tracks en opdrachten
ontdek je in dit filmpje.
Naast gegarandeerd dansplezier, kan je er ook een
mooie prijs mee winnen!
een mooie prijs mee winnen!

Keep on dancing!
Wij met Pivolté zetten ons maar al te graag en
met veel energie in om onze dansers te laten
blijven dansen! We willen een warme oproep
doen om de lessen, live of online, wekelijks te
blijven bijwonen.

Blijf dansen, blijf genieten en blijf plezier hebben!

