
Lieve dansers, beste ouders 

Dit bericht schrijven valt zwaar, maar zoals verwacht zijn we nog niet aan het einde van het 
horrorverhaal Covid-19, dit wil zeggen dat er ook op vlak van de dansstudio knopen zijn doorgehakt. 
 
Hier volgt een voorlopige update : 
 
Danslessen :  
De sporthal blijft gesloten tot 30 april, dus onze danslessen zullen tot 30 april opgeschort worden.  
We zijn afhankelijk van de sporthal, dus vanaf het moment dat er nieuwe communicatie is worden 
jullie ook op de hoogte gebracht.  We bekijken nu hoe we alle lessen/abonnement kunnen inhalen, 
ook deze info zal nog volgen. 
 
Show Romeo & Julia 23 en 24 mei CCBeringen: 
Een show vraagt voorbereiding, repetities, maken van décor, passen van kledij etc.   
Maar een show vraagt ook inleving, het is een groeiproces om uiteindelijk iets mooi op het podium 
te kunnen toveren, en helaas missen we onze magie.  Abrupt zijn de lessen gecancelled, repetities 
vallen weg wegens lege en gesloten sporthallen, we moeten allemaal thuis blijven om samen te 
vechten tegen dit gemene virus… Mijn team van lesgevers en ikzelf zijn blijven hopen op een positief 
antwoord maar helaas met heel veel pijn in ons hart kunnen de shows niet doorgaan. 
 
Dansers die reeds tickets besteld hadden krijgen dit natuurlijk terugbetaald, we bekijken nog hoe we 
dit praktisch kunnen regelen, en houden jullie op de hoogte. 
 
Er is alvast een nieuwe datum geprikt voor volgend jaar, zet alvast 22 & 23 mei 2021 in jullie agenda, 
want dan gaan we knallen en schitteren op het mooie podium van CCBeringen.   
 
Show Olaf’s grote avontuur 14 juni Kardijk Beverlo: 
Hier hetzelfde verhaal, we gaan ook deze show met evenveel spijt in ons hart annuleren. 
Er is ook een nieuwe datum geprikt voor onze allerkleinste sterren, namelijk 06 juni 2021. 
 
Bericht voor alle dansers: 
We hebben nog een leuke verrassing achter de hand, ik heb namelijk zaterdag 27 juni zaal Kardijk 
gereserveerd, in de hoop dat we nog op een mooie manier kunnen afscheid nemen van dit bizarre 
dansseizoen, misschien nog een mini optreden kunnen verzorgen, maar vooral elkaar nog een keer 
kunnen terugzien.  Maar dit zal vooral afhangen van de verdere ontwikkelingen, dus we zijn er ons 
van bewust dat de kans zeer groot is dat ook dit evenement niet zal kunnen doorgaan, maar een 
sprankeltje hoop mogen we toch hebben, niet?   Dus noteer voorzichtig deze datum in je agenda.   
 
Nieuw dansseizoen 2020 – 2021: 
Zondag 30 augustus “open lesdag” en voorstelling van alle lessen en enkele nieuwtjes!  Dit 
evenement zal plaatsvinden in de sporthal Beringen, de flyer volgt snel! 
 
Start nieuwe lessen: maandag 31 augustus! 
 
Inschrijven nieuw seizoen, ook hier volgt binnenkort meer info. 
 



Zoals jullie kunnen lezen staat er vaak info volgt, dit komt omdat wij ook afhankelijk zijn van 
beslissingen die hogerhand genomen worden. 
In deze tijd is het van groot belang dat iedereen gezond mag blijven, dus zorg goed voor jezelf en 
voor je familie.  Hopelijk mogen jullie allemaal gespaard blijven van dit virus. 
 
We zijn gestart met een Youtube kanaal waar we filmpjes posten, dansvideo’s voor jullie zodat jullie 
die grote passie niet verliezen.  Het doet ons deugd om zoveel positieve feedback hierover te krijgen, 
dit geeft ons energie om te blijven doorgaan! 
 
Onze quote: #oneteamonedream gebruik ik vaak, omdat ik echt het gevoel heb dat we hier samen 
sterker uitkomen!   
 
Lieve dansers, we missen jullie en we hopen dat jullie allemaal de weg terugvinden naar ons!   
 
Tot heel snel, 
Sabrina  
Nadesha, Maarten, Evi, Marie en Goele 
 
 
 
 
 
 
 


