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Kaartverkoop is NU gestart!
In deze editie lees je info over:
De eindpresentatie van de College op 1 juli 2018 in Tivoli De Helling

Eindpresentatie editie

Nieuwsbrief juni 2018

Beste ouders/verzorgers van de College dansers,
In deze nieuwsbrief lees je alles over de aankomende eindpresentatie van de College. Begin volgende week volgt er
nog een nieuwsbrief waarin we o.a. terugkijken op dit seizoen en vooruitkijken naar volgend seizoen. Om jullie niet
met te veel informatie te overladen in één brief, is ervoor gekozen om het in twee delen te doen.

1 juli 2018 is het zo ver; een unieke editie van de eindpresentatie van de College!
Touchée College – ClubNight #Goodvibes
Van 13:30 tot 15:30u nemen alle College dansers het publiek mee in hun ‘good vibes’ in Tivoli De Helling.
Voor even nemen zij de club over en laten jullie zien, voelen en beleven wat zij het afgelopen seizoen
hebben gedaan.
We kunnen natuurlijk nog niet al te veel verklappen over de inhoud, maar we willen al wel vast laten
weten dat het geen reguliere eindshow wordt. Als publiek ben je onderdeel van deze swingende
Clubnight. Geen zitplaatsen. Nee… Trek je dansschoenen maar aan, want de dansers brengen ook jou in
beweging!
Vanaf 13:15u gaan de deuren van De Helling open voor publiek.

De dansers worden volgende week zondag allemaal (in hun show outfit!) om 10:45u verwacht
bij De Helling. ALLE groepen! Hier zullen we met z’n allen nog een uitgebreide doorloop doen.

Kaartverkoop is NU gestart!

Je kunt de kaarten alleen d.m.v. pinbetaling op Touchée kopen.
Kaarten kosten €11,- p.st. Vanwege de beperkte capaciteit in De Helling, willen we jullie vragen om per
danser niet meer dan 3 personen publiek uit te nodigen*.
NB: We hebben er bewust voor gekozen de kaartverkoop niet online via De Helling te laten verlopen, omdat hier een paar euro
extra kosten per kaartje voor gerekend zouden worden.

Belangrijk:
Er is zondag 1 juli GEEN les op Touchée | Alle dansers worden om 10:45u in (show)kleding bij De Helling
verwacht | Adres De Helling: Helling 7, Utrecht | Neem/geef voldoende eten en drinken mee voor de
middag | Na afloop kunnen alle dansers direct met hun ouders mee naar huis
*Houd er a.j.b. rekening mee dat de eindpresentatie in deze setting geen plek is voor kleine kinderen of
baby’s. Er is geen ruimte voor kinderwagens, het is donker en de muziek staat vrij hard.
Wij hebben er zin in. Tot 1 juli!
Swingende groet, team College

