Dans en diverse leuke dingen
- op zaterdag 17 november is er een leuke meidendag voor meiden van 10 tot 14 jaar. In de
Toos Plaza kan je dan diverse workshops doen, zoals dansen (bollywood of buikdansen),
beauty, fotoshoot en een sieraad maken. Van 14.00 tot 18.00 uur. Meer informatie volgt zo
snel mogelijk!
- op zaterdag 24 november komt Sinterklaas weer naar de Toos Plaza!! Dit wordt weer een
feest voor de jongsten van onze vereniging!
- op zaterdag 22 december zal de Santa Run weer gehouden worden in Waddinxveen. We
hopen dat ook dit jaar weer dansoptredens mogelijk zijn in het Coenecoop College, maar we
moeten nog in overleg met de organisatie, dus ook hier is het motto: meer info volgt!
- zaterdag 16 februari 2019 zal Toos Plaza weer omgetoverd worden tot een waar danstheater
voor de voorstelling: TOOS GAAT ONLINE!! Deze Toos Danst Anders wordt volledig digitaal,
of toch niet? De docenten zijn al aan het bedenken welke leuke thema's ze hierbij kunnen
gebruiken, dus zet de datum alvast in de agenda! Onnodig te melden (maar dan toch nog
even) dat ons dansteam dit jaar weer is gekrompen, dus dat we nóg meer hulp van ouders
nodig zullen hebben om hier een feest van te kunnen maken.
- diverse Dance2Demo's worden in het land gehouden, waaronder zaterdag 30 april in
Nieuwegein, zaterdag 18 mei in Leiden en zaterdag 25 mei in Krimpen ad IJssel. We schrijven
ons in voor deze data, maar moeten afwachten waar we geplaatst worden.
- dan als klap op de vuurpijl onze voorstelling in de Goudse Schouwburg! Zaterdag 6 juli
staan al onze dans- en twirl fanaten op het grote podium met schitterende optredens, waarbij
wij ons publiek voor de verandering in pluche stoelen laten zitten. Hier zit natuurlijk wel een
prijskaartje aan, want de Schouwburg afhuren is niet goedkoop: dus ga alvast sparen!! Het
thema van de voorstelling is: Passie ... of Obsessie?

