
 

JEUGDLEDEN JANUARI 2023 

 

VOORAF 

Hierbij ontvangen jullie onze digitale nieuwsbrief speciaal voor jeugdleden. 

Lees de nieuwsbrief aandachtig door, want je krijgt weer veel informatie over o.a. Show What You Got, 
voorjaarsvakantie, de carnavalsdisco en nog veel meer! 

 

NNKS - SHOW WHAT YOU GOT 

Wij vinden dat elke danser een podium verdient. Daarom organiseert NNKS - Drachten op 11 maart 2023 voor het eerst 
een gezellige dansdag voor dansgroepen zonder wedstrijdervaring onder de naam: “SHOW WHAT YOU GOT”. 
 
Dansers krijgen bij dit open podium de kans om hun talenten te laten zien aan een professionele jury. Het gaat hierbij 

niet om de prijzen, maar juist om het plezier en het deelnemen. 
 
De recreatiegroepen van Bewegingscentrum Drachten (7 jaar en ouder) zullen deelnemen aan dit open podium. Dit 

betekent dat je gaat optreden met de groep waar je nu in danst op een fantastisch podium!  
 
WANNEER & WAAR 
De NNKS “SHOW WHAT YOU GOT” vindt plaats op 11 maart 2023 tussen 11:00 & 18:00 uur in de sportcentrum Drachten 

de Splitting. De exacte tijden kunnen we pas bekend maken als we weten hoeveel aanmeldingen er zijn. 
 

VOORBEREIDING 
In de komende weken zullen de docenten in de lessen een dans met jullie maken om op te voeren op de deze gezellige 

dansdag. Dit is te vergelijken met de voorbereiding van de kerstvoorstelling en de uitvoering in de Lawei. Met mooie 
outfits, haren en make-up. We maken er een gezellige dansdag van. 
 

TICKETS PUBLIEK 
Tickets voor publiek kunnen gekocht worden aan de kassa. De kosten voor het publiek bedragen €6,- per persoon (met 
uitzondering van kinderen tot en met 3 jaar). Dit kan alleen contant worden betaald. 

 
DOE JE MEE? 

De kosten zijn voor alle deelnemers €6,-, maar BCD zal deze bijdrage voor haar rekening nemen. We gaan ervan uit 
dat alle dansers meedoen. Ben je verhindert of kom je niet? Zou je dit dan uiterlijk voor 5 februari willen doorgeven 
aan ons. Dit mag je mailen naar selectie@mijnbcd.nl.  

 

 



CARNAVALSDISCO 

Op zaterdag 4 maart zullen we BCD weer omtoveren tot een disco voor onze jeugdleden vanaf 6 jaar!  
 

 
✓ Zaterdag 4 maart 
✓ 19:00 - 20:30 uur 
✓ Kaartjes €3,50 

✓ Te koop bij de balie vanaf 1 februari 
 
Trek jij een verkleed carnavalsoutfit aan? Wie weet win jij een leuke 
prijs!!! 

 
 
 

 

NIEUWE EDITIE: DANSKAMP 2023! 

Na het succes van ons danskamp van vorig jaar, hebben we besloten een nieuwe editie te organiseren. Op 16, 17 & 18 
juni zullen we verblijven bij de kampeerboerderij de Harmsdobbe in Bakkeveen. Bakkeveen, gelegen op de grens van 
Friesland, Groningen & Drenthe, biedt voor jong en oud fantastische kampeer mogelijkheden.  

 
WAT GAAN WE DOEN OP DANSKAMP? 

✓ Dansen & verschillende workshops 

✓ Disco’s & bonte avond 
✓ Danskamplied op elk moment van de dag! 
✓ Overnachten 
✓ Speurtochten 

✓ en nog vele meer! 
Kortom; hier wil je bij zijn!  
 
WANNEER & WAAR 

Opgeven kan via onze website vanaf 1 februari. 

 

VOORJAARSVAKANTIE 

Tijdens de schoolvakanties hanteren we altijd een aangepast rooster en worden alle lessen op vrijdag gegeven. Dit 
omdat we merken dat er vaak kinderen niet aanwezig zijn en het trainen/sporten in een grotere groep leuker is dan in 

een klein groepje. Het vakantierooster ziet er dan als volgt uit: 
 
Vrijdag: 

✓ 15:00 Dans 2 t/m 5 jaar 

✓ 15:30 Dans 6 t/m 9 jaar 
✓ 16:15 Dans 10 t/m 12 jaar 
✓ 17:30 Streetdance 13 t/m 15 jaar 

 

Bovenstaand rooster is van toepassing tijdens de volgende schoolvakanties: 
✓ Voorjaarsvakantie (25 februari t/m 5 maart) 
✓ Meivakantie (29 april t/m 7 mei)  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



NIEUWE LESSEN & DOORSCHUIVEN 

De groepen streetdance 7/8 jaar en 5/6 jaar zijn redelijk vol! Dat is een goed teken, maar wij vinden dat de kwaliteit 
voorop moet blijven staan. Daarom hebben wij voor beide groepen een extra groep opgericht.  

 
✓ Maandag 16:30 - 17:15 uur Streetdance 7/8 jaar 
✓ Vrijdag  15:00 - 15:45 uur Streetdance 5/6 jaar 

 

Als je kind ouder is geworden dan de groep waar hij/zij in danst, wordt er verwacht dat hij/zij doorschuift naar de 
volgende groep. Mocht dit een probleem vormen om welke reden dan ook, dan horen wij dat graag. Met het oog op de 
NNKS - Show What You Got open podium, kan het voorkomen dat we de kinderen in dezelfde groep houden. Na 11 
maart kunnen zij dan als nog doorstromen. 

 

SAVE THE DATE 

✓ Carnavalsdisco    Zaterdag 4 maart 2023 
✓ Show What You Got NNKS  Zaterdag 11 maart 2023 
✓ Danskamp    16,17 & 18 juni 2023 
✓ Uitvoering BCD in de Lawei  Zaterdag 8 juli 2023 

 

 

TOT SLOT  

Een bomvol programma voor de jeugd! We kunnen niet wachten om jullie allemaal op de bovenstaande activiteiten te 
zien.  

 


