Jeugdleden ~ Februari 2020
Vooraf
Hierbij ontvangen jullie onze digitale nieuwsbrief speciaal voor jeugdleden.
Lees de nieuwsbrief aandachtig door, want je krijgt informatie over o.a. de voorjaarsvakantie, uitslagen
NNKS, wijzigingen van lestijden en belangrijke data!

Voorjaarsvakantie: aangepast rooster
Tijdens de voorjaarsvakantie (15 t/m 23 februari) hanteren we een aangepast rooster voor de jeugdleden.
Dit omdat veel kinderen al aangegeven hebben niet aanwezig te zijn i.v.m. vakanties.
De reguliere danslessen voor de jeugd (klassiek, modern & streetdance) komen deze
vakantieweek te vervallen. Maar om toch leuke lessen aan te bieden, werken we volgens
onderstaand rooster!
Zaterdag 15 februari
Lessen Klassiek & Jazz volgens rooster! (Let op: Kijklessen)
Vrijdag 21 februari

•
•
•
•

14:30 - 15:15 uur 2 t/m 5 jaar o.l.v. Bianca
15:15 - 16:00 uur 6 t/m 8 jaar o.l.v. Bianca
16:00 - 16:45 uur 9 t/m 11 jaar o.l.v. Bianca
16:45 - 17:30 uur 12 t/m 15 jaar o.l.v. Nelske

Zaterdag 22 februari
Alle Klassiek & Jazz lessen vervallen deze dag.
Selectiegroepen
De selectiegroepen horen via hun eigen instructeur wanneer ze trainen.

Roosterwijziging Jazz zaterdagmorgen
Vanaf zaterdag 8 februari is er een wijzing in het
rooster. De Jazzles start om 11:30-12:15 uur.
Deze les is voor de leeftijd 9 tot en met 15 jaar.
11:30-12:15 uur Jazz 9/15 jaar o.l.v. Collin

Kom snel langs voor een proefles!

Kijklessen
Volgende week (maandag 10 februari t/m zaterdag
16 februari) hebben we weer kijklessen bij alle
recreatiegroepen.
Nodig je vader, moeder, tante, oom, broertje, zusje,
vriendje of vriendinnetje uit om te kijken bij jouw
dansles! Ze zijn allemaal van harte welkom!
De kijklessen zijn alleen voor onze recreatiegroepen!
Dus bij de selectiegroepen zijn er geen kijklessen.

Valentijnsdisco!
Hebben jullie ook weer zin in een feestje?
Op vrijdag 14 februari organiseert BCD de
valentijnsdisco voor alle jeugdleden vanaf 6 jaar en
ouder.
• Datum: 14 februari
• Tijd: 19:00 - 21:00 uur
• Voor wie: iedereen vanaf 6 jaar
• Opgave: bij de balie
• Dresscode: rood
• Toegangsprijs: €2,• inclusief drinken en wat lekkers
Kaartjes zijn vanaf 5 februari verkrijgbaar bij de balie
van Bewegingscentrum Drachten.

1e Voorronde NNKS groot succes
Afgelopen 18 januari 2020 hebben alle selectieteams (18 teams) van BCD mee aan de eerste voorronde NNKS
in Drachten. De teams kwamen uit in de categorieën: streetdance, showdance of moderne dans. Onder leiding
van Natasja, Nicole, Chelsea, Bianca, Collin, Nellie, Bo en Renske zijn prachtige resultaten behaald!
Streetdance

•
•
•
•
•
•
•
•

BCD The Little Lions - 2e plek
BCD Neon Squad - 1e plek
BCD Knock Out - Gepromoveerd
BCD Young Toxic - 2e plek
BCD Xplosion - 6e plek
BCD Illusion - Gepromoveerd
BCD Amplify - 3e plek
BCD The Unity - 1e plek

Showdance

•
•
•
•
•
•
•

BCD BeCool - 4e plek
BCD Mini Stars - 2e plek
BCD BeN'ice' - 4e plek
BCD Black Widow - Gepromoveerd
BCD Snake - 2e plek
BCD Dance Girls - 1e plek
BCD Juniors - Gepromoveerd

Modern

• BCD Reach - 4e plek
• BCD Release - 2e plek
• BCD Demoteam - 1e plek

Jeugdcircuit
Vanaf vrijdag 28 februari starten we met een nieuwe
les van het jeugdcircuit. In deze les voer je meerdere
oefeningen achter elkaar uit en werk je aan je kracht
en uithoudingsvermogen. Voor iedereen van 12 tot
en met 15 jaar.
Maak snel een afspraak voor een proefles.
Woensdag 17:00-18:00 uur o.l.v. Steffen & Sem
Vrijdag 17:00-18:00 uur (NIEUW) o.l.v. Mats

Save the Date
16 mei: Open dag Sportlaan
Zaterdag 16 mei organiseren alle verenigingen en bedrijven aan de Sportlaan een open dag van 12:00-15:00
uur. Alle verenigingen openen hun deuren voor verschillende clinics, demonstraties en wedstrijden. Vanaf
13:00 uur is er een TrialRun (2km.).
13 juni: Jaarlijkse uitvoering
Naast de kerstvoorstelling, doen alle recreatie- en selectiegroepen mee aan onze jaarlijkse uitvoering. Dit jaar
vindt de uitvoering plaats op zaterdag 13 juni in Schouwburg De Lawei in Drachten.
15-19 juni: Audities
In de week na de uitvoering, van 15 tot en met 19 juni 2020, zullen er weer audities plaatsvinden voor de
selectieteams van BCD.
Houd onze social media in de gaten voor meer informatie.

Bewegingscentrum Drachten Social Media
Wist je dat we nu twee Facebookpagina's hebben? De eerste Facebookpagina gebruiken we voor alle
belangrijke informatie voor iedereen. De tweede Facebookpagina is speciaal voor onze jeugdleden.
Facebook

• Bewegingscentrum Drachten
• BCD Jeugd & Dans
Instagram
• BCD Jeugd & Dans
• Bewegingscentrum Drachten

BCD • Sportlaan 2, 9203 NW Drachten • Tel. 0512 542 110
www.bewegingscentrumdrachten.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent
© BCD 2020 - Afmelden van deze mailinglijst

