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DANSSEIZOEN 2020-2021 BIJNA VAN START!
Dansstudio Beyond Basic

We hopen dat iedereen een fijne en goede zomerperiode achter de
rug heeft. We hebben dit jaar zomer lessen gegeven wat ontzettend
leuk dat er bij de kinderen en de volwassenen veel animo was. We
zullen volgend jaar zomer ook zeker weer lessen organiseren.
In deze nieuwsbrief vind je de volgende onderwerpen;
Alles op een rij
Wat is het nieuwe rooster?
Welke lessen kan ik volgen?
Open dansweken 31-8 t/m 12-9
Audities wedstrijdteams

Alles op
een rij
Alle informatie is te vinden
op de site van het RIVM.
Na iedere persconferentie heeft het RIVM
op hun site alle informatie gedeeld. Dat is
erg veel. Ik heb voor de danslessen bij
Beyond Basic de belangrijke informatie eruit
gehaald.
1. Heb je klachten blijf thuis en laat je
eventueel testen. Dit is erg belangrijk
om zo veilig samen te kunnen dansen.
2. Er is geen 1,5 meter restrictie meer voor dansers tot 18 jaar
3. Dansen valt onder de uitzondering en behoeft bij ALLE leeftijden geen 1,5 meter ruimte te
behouden TIJDENS de dansles. Wel hebben we dansvlakken van 2 bij 2 en natuurlijk letten we
op elkaar en zullen we de ruimte optimaal benutten. Contact improvisatie, lifts en
samenwerken kan en mag wel.
4. Voor of na de dansles moet er wel 1,5 meter gehouden worden in de kleedkamer en
andere ruimtes bij dansers 18+.
5. Extra hygiene van oppervlakten als barre, balletvloer, deurklinken ed.
Wat betekend dit voor de lessen?
Vanaf 31 augustus gaan wij weer volgens ons lesrooster 2020-2021 van de website draaien.
De lessen worden 10 min korter. We moeten tussen de lessen door schoonmaken en op deze
manier houden we bij de volwassenen ook goed de ruimte om 1,5m afstand te bewaren voor
en na de les. Onze studio bezit over een goed ventilatiesysteem, er wordt verse lucht naar
binnen geblazen en er wordt lucht afgezogen. De airco's hebben een DRY stand dit houdt in
dat de vochtigheid uit de lucht wordt gehaald.
Moet ik mij aanmelden voor de les?
Je hoeft je niet aan te melden voor jouw VASTE les(sen) middels de presentie houden we de
aanwezigheid bij. Voor een proefles dien je je WEL aan te melden.

Lesrooster 2020-2021
Maandag
15.00 - 16.00 Talenten 7-10 jaar
16.00 - 17.00 Modern 10-12
17.00 - 18.30 Talenten 11- 14 jaar
18.30 - 20.00 Talenten 15-18 jaar
20.00 - 21.00 Modern volwassenen ALL
21.00 - 22.00 Modern volwassenen Int/Adv
Dinsdag
15.00 - 16.00 Girls hiphop 10 - 12 jaar
16.00 - 17.00 Demoteam 10-13 jaar
17.00 - 18.00 Tapdance 10 +
18.00 - 19.00 Modern 13-17 jaar
19.00 - 20.00 Demoteam 14-16 jaar
20.00 - 21.00 Funky Jazz volwassenen
21.00 - 22.00 Klassiek ballet 20+
22.00 - 22.30 Spitzen
Woensdag
15.00 - 16.00 Jazz 5-8 jaar
16.00 - 17.00 Klassiek ballet 6-8 jaar
17.00 - 18.00 Moderne dans 7-11 jaar
18.00 - 19.00 Klassiek ballet 9-13 jaar
19.00 - 20.00 Klassiek ballet 12-16 jaar int
20.00 - 20.30 Spitzen
20.30 - 22.00 Lyrical jazz gev.

Donderdag
9.30 - 10.30 Klassiek ballet Adults
10.30 - 11.00 Spitzen
11.00 - 12.00 Urban Danceworkout
15.00 - 16.00 Streetdance 6-9 jaar
16.00 - 17.00 Boys 7-10 jaar
17.00 - 18.00 Demoteam 10-13 jaar
18.00 - 19.00Hiphop 12+
19.00 - 20.00 hiphop 14+
20.00 - 21.00 Demoteam 14-16 jaar
21.00 - 22.00 Hiphop volwassenen
Vrijdag
15.00 - 16.00 Pre VO 6-11
16.00 - 17.00 Musical dans 7-12
17.00 - 19.30 Talentontwikkeling –
Vooropleiding Dans
19.30 - 20.30 Dancehall 12+
20.30 - 21.30 Dancehall 16+
Zaterdag
9.15 - 10.00 Dancekids 2-4 jaar
10.00 - 11.00 Swingkids 5-7 jaar
11.00 - 15.00 Talentontwikkeling –
Vooropleiding Dans

Welke lessen kan ik volgen?
Je kunt de lessen waar jij voor ingeschreven staat volgen. Administratie volgt
middels ons administratie systeem. Hierin staat iedereen aangemeld indien jij
je afmeld voor de les. Op deze manier hebben wij goed inzicht en controle
over de dansers in onze lessen.
Het afmelden kan vooraf middels de app, ook houd de docent zelf de
aanwezigheid bij in de les.
Normaal ontvangen jullie van ons medio augustus het overzicht van het
nieuwe seizoen. Tijdens de open dansweken wordt er dan vaak gewisseld of
een les toegevoegd. De incasso voor september zal gaan op de inschrijving
zoals deze bekend is. Wil je hier nu al een les aan toevoegen of veranderen
mail dan naar admin@beyondbasic.nl. De aanpassingen worden dan per
direct doorgevoerd. U ontvangt allen eind september het overzicht met
eventuele aanpassingen. Eventuele verrekeningen over september zullen
dan ook worden gedaan.
Wil je een proefles dansen tijdens onze 'Open dansweken' meld je dan aan
via de site of app.

'Open dansweken!'
31-8 t/m 12-9
Het nieuwe seizoen starten wij direct met onze 'Open dansweken'! Iedereen kan dan gratis
(extra) proeflessen volgen. Naast jouw vaste lessen kun je ook nieuwe of andere lessen
uitproberen.
Door COVID-19 is er niet de ruimte om zomaar vrij mee te komen dansen. Aanmelden
voor de proefles moet afgestemd worden. Dit kan door het proeflesformulier in te vullen
op onze site of een mail of app te sturen. Mail naar amersfoort@beyondbasic.nl , bel of
stuur een app op 0622782272.
Wij hopen zo ook weer onze deuren te kunnen openen voor kinderen, tieners en
volwassenen die graag willen dansen. Wij bieden alle stijlen voor alle leeftijden aan. Het
lesrooster vind je op onze site. De lessen zijn nu 10 min korter om zo ruimte te maken
voor de schoonmaak en het wisselen van de les.
Aan onze proeflessen zijn geen kosten verbonden. Vanaf 31 augustus dansen we in onze
eigen studio aan de Ariane 46. Tot 18 jaar zonder 1,5 meter afstand daar waar dit in de
dansles nodig is. Voor de 18+ hebben wij mooie dansvlakken van ruim 2 bij 2 meter
gemaakt. De 1,5 meter mag even los gelaten worden wanneer het de dansles dient, voor
en na de dansles wel 1,5m afstand.
Wij hopen leuke nieuwe dansers te mogen toevoegen aan onze gezellige en erg touwe
dansfamilie.

AUDITIES VOOR WEDSTRIJDTEAMS
31 augustus en 1 september 2020
De eerste week van het nieuwe seizoen zijn ook onze audities voor onze
wedstrijdteams. Je kunt maandag 31 augustus auditie doen voor;
15.00 - 16.00 Avinna, modern-jazz team onder 12 jaar
17.00 - 18.30 Carmina, modern-jazz team onder 14 jaar
18.30 - 20.00 Stamina, modern-jazz team 15+
New team onder 10 jaar start met 1 november
De auditie vind plaats tijdens de les, de vaste docent en een andere docent
beoordelen de auditie. Na deze auditie wordt direct het nieuwe team
bekend gemaakt.
Dinsdag 1 september is zijn de volgende audities
16.00 - 17.00 Double Trouble onder 14 jaar
19.00 - 20.00 Project II 15+
Ook deze audities zijn tijdens de lessen en de docent zal na de auditie het
nieuwe team bekend maken.
5 oktober New teams onder 10 jaar
15.00 - 16.00 New Team voor deze auditie ontvangen de dansers een
uitnodiging. Heb je geen uitnodiging maar wel interesse app Ilse.
Iedereen die interesse heeft om serieus hard te werken en deel te nemen
aan wedstrijden is welkom om auditie te doen. Meld je wel aan via mail of
app

Op naar een heel fijn en mooi nieuw dansseizoen!

