PAASEDITIE JEUGD BCD
PAASLOOP
Er liggen eitjes in het gras
Ik denk dat het de BCD-Paashaas was.
Een eitje hier, een eitje daar.
Vind jij het gouden ei dit jaar?
Maandag 5 april organiseert BCD een paaswandeltocht voor de
jeugd. De route start vanaf het Witte Huis en is ongeveer 4,5 km.
’s Ochtends tussen 10:00 en 13:00 uur liggen de gouden eieren
verstopt op een deel van de route. Dit wordt tijdens de route
duidelijk gemaakt. Heb je een gouden ei gevonden? Dan kun je
deze inleveren bij de take away van het Witte Huis en krijg je er
iets lekkers/leuks voor terug.
Groetjes,
de BCD-paashaas

OPEN AIR SHOW – WEEKEND 2/3/4 JULI
We gaan dit seizoen spetterend afsluiten met een heuse OPEN AIR SHOW!!! Dit jaar niet in een theater, maar gewoon
in de buitenlucht met alle jeugd van BCD. Hoe cool is dat?!
Hoe gaat dit eruit zien?

In de komende weken gaan we per groep aan een dans werken. De dansers
mogen dan 2/3/4 juli hun talenten laten zien. Hoe dit er precies uit gaat
zien, kunnen we nog niet voorspellen. Hopelijk met heel veel publiek, maar
we hebben ook andere opties klaarliggen (beperkt publiek, zonder publiek,
live-streamen etc.)
Het thema van de uitvoering is dit jaar Netflix. We nemen je mee door alle
series en films. Van La Casa De Papel tot aan The Lion King. Kortom een
veelzijdige show die je moet zien!

Aanvullende informatie
In de komende weken zullen wij jullie een update geven over hoe alles zich vorm gaat geven. Omdat we afhankelijk
van het weer en de coronaregels zijn is het belangrijk om alle 3 de data ’s vrij te houden. Mocht dit niet lukken, vergeet
dit dan niet door te geven aan de docent van wie je les hebt.

AUDITIEWEEK – JIJ KUNT HET
In de laatste week voor de zomervakantie (week 27 - 5 t/m 11 juli) organiseert Bewegingscentrum Drachten een
auditieweek. In deze week maken we de balans op voor het nieuwe seizoen. Dit betekent dat we tijdens de training
gaan kijken of je niveau nog steeds aansluit bij de leeftijdsgroep waar je zit. Geen stress, we hebben alle vertrouwen
in je.
Meer informatie over de audities komt medio mei/juni.

PAASWEEKEND
In verband met het paasweekend zijn we zaterdag 3 april tot en met maandag 5 april gesloten. De trainingen zullen
daarom deze dagen komen te vervallen.
Vrijdag 2 april gaan alle lessen/trainingen gewoon door!

Wij wensen jullie allemaal fijne paasdagen!

