TOUCHÉE DANCE COMPANY - SHOWNIEUWS

JANUARI 2018

Beste Touchée leden,
In deze nieuwsbrief lees je van alles over wat Touchée Dance Company dit jaar van plan is met de
eindshows. Het thema van dit jaar, belangrijke data voor in je agenda, activiteiten, en nog veel
meer…
In de aanloop naar de eindshows zullen we regelmatig een nieuwsbrief als deze versturen. Houd de
informatie in de gaten zodat u op de hoogte bent van wat er allemaal gaat gebeuren. Ontvang je het
Shownieuws niet via de mail? Controleer bij de balie of jouw mailadres goed staat vermeld in ons
administratiesysteem!

Netflix - Series by Touchée
Ieder jaar is het weer even afwachten en dan… Het thema en de titel van de eindshows!! Dit jaar
maken we met z’n allen de show: Netflix - Series by Touchée
We gaan er eens even heerlijk voor zitten en zappen door onze geliefde series. Onze dansers maken
de mooiste en tofste vertalingen, van de buis naar het podium! Wie nodig jij allemaal uit om erbij te
zijn dit jaar?!
Generale repetities* YOUNG, NeXt, Adults &
Gold (5+) De generale repetities vallen dit jaar
op 26 en 27 mei. Dit is het weekend vóór de
eindshows en dus een stuk later dan anders.
Dit jaar worden er gedurende het seizoen
kijkmomenten ingelast. Onze geliefde Shanity
komt een kijkje nemen in de les om te zien hoe
het gaat met de stukken voor de show. Zo
proberen we te voorkomen dat er aan het einde
van het seizoen nog heel veel gedaan moet
worden en kunnen onze dansers met nog meer
vertrouwen het podium op!
De generale repetities vinden plaats op
Touchée Dance Company, aan de Adelaarstraat
13 te Utrecht.
*Let op: de ukkie en mini dansers hebben geen
generale repetitie.
EINDSHOW 2018 (ALLE dansers)
Dit jaar staan de eindshows weer gepland in
het eerste weekend van juni. Dit jaar valt het op
vrijdag 1 en zaterdag 2 juni.
Touchée danst in 2018 weer met al haar
fantastische dansers in vijf eindshows in
theater De Kom.

NeXt, Adults en Gold in de eindshow (16+)
De YOUNG dansers van Touchée doen
automatisch mee in de show. Dans je bij de
NeXt, Adults of Gold afdeling van Touchée, dan
kun je ook dansend het podium op dit jaar!
Daar moet je dan wel voor inschrijven…
Inschrijven voor de eindshow kan alleen voor
geselecteerde lessen. Vanaf maandag 5
februari aanstaande wordt bekend welke
lessen er mee doen en kun je je ook meteen
inschrijven voor de show-trainingen van deze
les.
Inschrijven doe je via de Touchée App of via de
website, net zoals je een abonnement af zou
sluiten. Je kunt je inschrijven tot de eerste
training of totdat de groep vol zit.
Inschrijven voor de show-trainingen kost
eenmalig 25 euro. Hiervoor worden 5 extra
lesuren ingepland.
De show choreografie wordt in de reguliere
lessen behandeld zodat er in de 5 extra
trainingen, kan worden ingegaan op alles wat je
nodig hebt om op het podium te staan. Denk
bijvoorbeeld aan posities, performance, het

helemaal strak zetten van de pasjes en de
keuze voor kleding.
NIEUW!!! Ukkie’s & Mini’s in een eigen show
(2-4) Hoe leuk is dat?! Een eigen show voor
onze ukkie en mini dansers in het theater!
Natuurlijk wordt de voorstelling aangepast op
de doelgroep; het wordt een voor en door
voorstelling.

DE EINDSHOWS
Op 1 en 2 juni staan alle Touchée dansers
weer in Theater De Kom in Nieuwegein!
Staat het al in je agenda??

Leuk voor de kleine dansers en ook fantastisch
voor de ouders, opa’s en oma’s en andere
trotse fans van deze swingende kleintjes!
De voorstelling zal op zaterdagochtend 2 juni
plaatsvinden in Theater De Kom in Nieuwegein.
In de kijklessen aankomende week horen jullie
nog veel meer…
KLEDINGBIJDRAGE Ukkie+Mini & YOUNG
(2-15) Het gaat er natuurlijk om wat de dansers
op het podium doen, en daar oefenen we dan
ook het hele jaar hard voor. Om het plaatje
helemaal af te maken, kiezen we ook voor een
show-outfit per dans.
UKKIE + MINI DANSERS (2-4): Ook voor onze
kleintjes maken we de beleving helemaal af en
gaan deze dansers in de mooiste kleding het
podium op.
YOUNG DANSERS (5-15): Voor 1 van de 2
stukken hebben we dit jaar gekozen om
gebruik te maken van kledingstukken die de
dansers thuis al hebben, of kunnen lenen van
anderen. Voor de andere dans vragen we om
een kledingbijdrage. Van die bijdrage gaat de
docent opzoek naar passende kleding voor het
stuk. We doen ons best om kleding te kiezen
die na de show ook nog met plezier gedragen
kan worden.
In het volgende shownieuws lees je precies wat
er van je wordt verwacht, en wanneer!

GENERALE REPETITIE
Op 26 en 27 mei zullen de generale repetities
plaatsvinden.
De generale repetities zijn op Touchée Dance
Company.

KAARTVERKOOP
De kaarten voor de eindshows zullen ook
dit jaar weer uitsluitend online verkocht
worden via het theater op:
www.dekom.nl

SHOW INFORMATIE
Geen show info missen?
check : http://toucheedancecompany.nl/
eindshow/

