12 augustus 2020

Eindshow
Dance Center
Dynamic
zo 27 sept 2020

Op zondag 27 september
houden wij onze door
Covid-19 uitgestelde
eindshow. Dit zal plaatsvinden
in het inmiddels bekende
Schouwburg het Park te Hoorn.
Wij zullen u zo snel mogelijk
informeren hoe we dit gaan
organiseren. Wat we in ieder
geval gaan doen is een
eindpresentatie en geen
theater show. Door alle
beperkingen hebben we dit in
samenspraak met het theater
afgesproken. Om alles te
kunnen bekostigen vragen wij
voor deelname dit jaar € 7,We zullen het theater wat
langer moeten reserveren om
zo iedereen de kans te geven
om te komen kijken. Meer info
krijgt u van ons in de mail
binnenkort.

……………………………….

NIEUW SEIZOEN
Welkom alle oud en nieuwe leden van de dansschool
bij weer een nieuw seizoen van Dance Center
Dynamic. Dit jaar staat in het teken van het nieuwe
normaal.. Wat houdt dat voor ons in en wat betekent
het voor onze dansers? Wij hebben gelukkig nog een
aantal weken buiten kunnen lesgeven, maar ook bij
ons hakte het er zowel sportief als financieel goed in.
Wij zijn daarom ook heel blij dat de meeste leden zijn
gebleven en ons daarmee hebben gesteund. We gaan
dan ook niet bij de pakken neer zitten en lopen
leuren, maar ons weer concentreren op het nieuwe
seizoen met hopelijk al onze vaste leden en hopelijk
ook veel nieuwe. We hebben het rooster wel hier een
daar moeten aanpassen, maar zullen als alles weer
normaal kan zijn met nieuwe lessen komen. Hopelijk
kan iedereen begrip op brengen voor deze situatie,
maar het is even niet anders.
We gaan er ondanks alles een heel tof jaar van
maken, met toch wel weer een aantal nieuwe en
leuke lessen en we hopen dat iedereen ons blijft
steunen dit jaar. Onze eindshow is op zondag 27
september en gaat vooralsnog gewoon door. Hierover
krijgt u een aparte mail van ons als we weer onze
meeting met het theater hebben gehad.
Ik wil iedereen een heel fijn dansjaar toewensen en
hopelijk heeft iedereen er weer heel veel zin in.

- Maurice -
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NIEUWE LESSEN
DEMOTEAMS

Dynamic Attitude
Een super leuk beginnend
team, die in het eerste jaar al
een aantal keer op het podium
heeft gestaan met een 2e of 1e
prijs. Dit team gaat beginnen
aan haar tweede jaar en dus
wordt er wat langer getraind
en is de intensiteit wat hoger.
Wil je graag met dit team
meedoen, geef je dan op voor
de auditie!
Leeftijd:
8-11 jaar
Trainingsdag: dinsdag 16:30

Dynamic Flavour
Dit team bestaat nu al 4 jaar
en heeft vele prijzen in de
wacht gesleept. Het is een
medium gevorderd team, maar
dat wil niet zeggen dat er geen
lol gemaakt kan worden! Na de
eindshow zullen er 4 leden
gaan stoppen, dus komt er
ruimte voor andere dansers.
Wil je graag in een demoteam
dat al veel ervaring heeft? Geef
je dan op voor de auditie!
Leeftijd:
12-14 jaar
Trainingsdag: dinsdag 18:00

We gaan ondanks aanpassing in ons rooster toch starten
met een aantal nieuwe lessen. Op deze manier hopen
we dat iedereen zich toch weer op een leuke manier kan
ontwikkelen
STREET KIDZ 7+: Een compleet nieuwe les waar we
met jonge kids van 7-9 jaar leuke dansjes gaan maken
en soms ook helpen bij het maken van een eigen
routine. We hebben op dit moment een klein groepje
van super leuke dansers, die elke week heel veel lol
maken en genieten van het dansen. Wil je naast of in
plaats van streetdance net even wat meer leren, dan is
dit de les die je moet volgen.. de les wordt gegeven door
Maurice Deze les is momenteel in de plaats van de
streetdance les van woensdag gekomen. Door de les
streetdance en hip hop kidz
HIP HOP 11+ MEDIUM/GEVORDERD: Een nieuwe
les op de woensdag van 17:00-18:00uur. Deze les wordt
gegeven door onze nieuwe docent: Sergio. Sergio heeft
jarenlang lesgegeven bij JAKE’S Dance Factory in
Amsterdam dat al sinds 1999 lessen geeft in hip hop. Hij
geeft zijn lessen met 100% inzet en verwacht dat ook
van zijn studenten. Kortom als je net even iets meer wilt
leren en daar je best voor wilt doen is dit de les voor
jou. Ben je jonger dan 11 jaar en je wilt toch deze les
volgen moet je even contact opnemen met ons.
HIP HOP 14+ BEGINNERS: Deze les is zal op de
maandag zijn en wordt gegeven door Malaika. Zij gaat
deze les echt inrichten als een echte hip hop les voor
beginners, dus goed te volgen door iedereen. Ook
degene die al goed kunnen dansen kunnen deze les
gebruiken om hun kwaliteiten nog verder te ontwikkelen
en zich te focussen op kwaliteit van uitvoering. Het
wordt een leuke maar intensieve les, dus ook goed voor
je conditie
HIP HOP 14+ MEDIUM/GEVORDERD: Dit is dé les
die je wilt volgen als je beter wilt worden in hip hop.
Sergio geeft je in een aantal weken de basis stappen van
hip hop waardoor je je kunt verbeteren in je gehele
dans ontwikkeling. Hij heeft bij vele artiesten gedanst,
dus weet wat er gevraagd wordt in de dans wereld. Wil
je dus verder ontwikkelen en geef je alles? Dan is dit
jouw les! Elke woensdag van 18:00-19:00uur
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ROOSTERWIJZIGING!
Streetdance 6+ woensdag: Wordt gecombineerd met
de hip hop kidz van donderdag en zal worden gegeven op
donderdag van 17:00-18:00uur door docent Maurice
Modern: vervalt per september 2020 ivm te weinig animo
Dynamic Attitude: gaat op dinsdag trainen van
16:30-18:00 ipv zat. 12:00-13:00uur
Freestyle Class: start vanaf oktober/november (meer info
later)

DEMOTEAMS

Magnificent
Dit team is vorig jaar begonnen
en gelijk maakte ze indruk
door hun fantastische dans
uitstraling! Ze maakte indruk
bij wedstrijden, maar vooral
ook bij optredens en show.
Door de diversiteit binnen dit
team kunnen ze veel stijlen
laten zien. Van hip hop naar
afro dance, naar female hip
hop en meer. Wil jij op het
hoogste niveau gaan dansen in
een super leuk en gezellig
team? Kom dan auditie doen!
leeftijd:
15-22
Trainingsdag: donderdag 20:00

AUDITIE DEMOTEAMS
Wil je graag dansen in een demoteam en gelijk meedoen
met de huidige goed presterende teams? Dit is je kans!! Op
zondag 30 augustus houden wij twee auditie momenten
voor alle teams. Wat moet je doen? Geef je op voor de
auditie door een mailtje te sturen naar ons emailadres:
info@dcdynamic.nl met je naam leeftijd en aantal jaren
ervaring met dans. Je wordt dan uitgenodigd voor een van
de audities. Bij de auditie leer je in een korte tijd een
choreo aan en kun je die aan het eind laten zien samen
met de andere auditanten. We hebben op dit moment 3
teams: Dynamic Attitude (9-12 jaar) Dynamic Flavour
(12-14 jaar) en Magnificent (14-22 jaar)

ZONDAG 30 AUGUSTUS

11:00-12:00 AUDITIE 9 t/m 14 JAAR
12:00-13:00 AUDITIE 14+

OPEN LESSEN!!
AUGUSTUS
MA 24 T/M ZAT 29
!!
IJ TOEGANKELIJK
ALLE LESSEN VR
IC.NL
INFO@DCDYNAM
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MAANDAG:
16:30-17:30uur
17:30-18:30uur
18:30-19:30uur

Hip Hop Girls 7+
Hip Hop Jeugd 10t/m13jr
Hip Hop 14+ NEW!

MALAIKA
MALAIKA
MALAIKA

DINSDAG:
16:30-18:00uur
18:00-19:30uur
19:45-21:00uur
21:00-22:00uur

DYNAMIC ATTITUDE
DYNAMIC FLAVOUR
DANCEWORKOUT 25+
Vrije Training (op aanvraag)

MALAIKA
MAURICE
MAURICE

WOENSDAG:
17:00-18:00uur
18:00-19:00uur

HIP HOP 11+
HIP HOP 14+

SERGIO
SERGIO

DONDERDAG:
17:00-18:00uur
18:00-19:00uur
19:00-20:00uur
20:00-21:30uur

STREETKIDZ 7+ NEW!
AFROKIDZ 8t/m13jr+
AFRODANCE
MAGNIFICENT

ZATERDAG:
09:15–10:00uur
10:00–11:00uur
11:00-12:00uur
12:00-14:00uur

STREETDANCE KIDS 4-5jr
LOTTE
STREETDANCE 6-7jr
LOTTE
STREETDANCE 8-9jr
LOTTE
Vrije training (alleen op aanvraag en met docenten)

NEW!
NEW!

MAURICE
MALAIKA
MALAIKA
MALAIKA
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