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We zijn weer begonnen
Na een week voorjaarsvakantie, starten deze week alle lessen weer. We hopen
dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en misschien wel lekker zijn wezen
schaatsen in de ijzige kou. We hebben weer wat nieuwtjes rondom de dansstudio. Dus lees snel verder.

Mega Dance Event 2018
Zaterdag 16 juni is het weer zover…. het jaarlijkse eindfeest van All Stylez en
jullie zijn hierbij uitgenodigd! Dit jaar is het thema: The All Stylez Dance Awards.
En om het eindfeest compleet te maken, hebben we dit keer een dresscode voor
onze bezoekers: Feestelijk Chique! Maak er dus iets moois van ;-) T.z.t. ontvangen jullie hier meer informatie hierover.
Belangrijk:
Verzoek 1: Alle dansers doen mee aan het jaarlijkse eindfeest, van jong tot oud.
Willen jullie er ook voor zorgen om bij alle lessen aanwezig te zijn?
Verzoek 2: In verband met de voorbereidingen wordt er verzocht om vanaf maandag 12 maart aan het einde van de lessen NIET meer naar boven te komen. Het
moet uiteraard een verassing blijven.
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Selectie crews
We zijn al over de helft van het seizoen en onze crews/ duo’s en solo’s doen het
weer hartstikke goed! Ze hebben verschillende wedstrijden meegedaan en zeker
niet zonder resultaten. Echt super trots zijn we op deze dansers, want naast hun
eigen crews/ duo’s en solo’s zijn het “DIE HARD” fans voor hun mede All Stylez
dansers. En uiteraard niet te vergeten…de ouders! Zij brengen onze dansers
door het hele land om naar de wedstrijden te gaan en een hele dag, soms een
weekend, aan te moedigen. Via onze fb en instagram kunt u hun o.a. volgen.
Mag ik u voorstellen aan onze selectie crews van 2017-2018:
AGENDA
24 maart
KIDS workshop t/m 12 jaar

KaBam!
Dit is een nieuwe selectie
crew die bestaat uit dansers
in de leeftijd van 8 t/m 13
jaar. Zij worden getraind door
Lars Bohte.

2 april
2e paasdag
Alle lessen komen te vervallen
27 april
Koningsdag
Alle lessen komen te vervallen
30 april—11 mei
Meivakantie, GEEN les
Voor onze jaaractiviteitenkalender:

A.S. Crew
Dit is onze selectie crew die
bestaat uit dansers in de leeftijd van 9 t/m 13 jaar. Zij worden getraind door Jennifer van
Dasler.

https://www.allstylez.nl/activiteiten

Chimera
Dit is onze selectie crew die bestaat
uit dansers in de leeftijd van 14 t/m
18 jaar. Zij worden getraind door Leslie de Koning.
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All Stylez` Verjaardagspartijtje
Ben je jarig en wil je eens iets anders doen met je verjaardagspartijtje? Kom dan
naar de All Stylez!
All Stylez’ dansfeestjes:
Je kan alle kanten op! Denk aan thema’s zoals K3, Kinderen voor Kinderen, Ariana Grande en/ of Fame. We maken dan een dansfeestje op maat. Een dansfeestje bestaat meestal uit leuke dansspelletjes. Ook mag er een stukje dans niet ontbreken wat aan het einde geshowd gaat worden!
All Stylez Webshop
Hier vind je AS sweaters, tshirts, fashion tops & varsity
jackets in verschillende kleuren verkrijgbaar.
Extra: Customize je AS artikel
d.m.v. je naam erop te zetten.

All Stylez’ Glitter & Glamour Party:
Zet op de uitnodigingen aan je vrienden(innen) dat ze 3 favoriete outfits mogen
meenemen en laat ze verrassen! Na een leuke catwalk- en poses training sluiten
we de gelegenheid af met een trendy modeshow op uw kind favoriete muziek in
onze studio.
In een persoonlijk gesprek kan je ons je wensen vertellen. Wil je meer informatie?
Ga naar: https://www.allstylez.nl/activiteiten/kinderfeestjes

Neem snel een kijkje!

Steun All Stylez en koop ONLINE via
sponsorkliks!
Voor iedereen die All Stylez een warm hart toedraagt is het mogelijk om
ons GRATIS te sponsoren. Ga de volgende keer dat je iets online wilt kopen
eerst naar allstylez.nl.
Op onze website staat een banner van SponsorKliks. Door op deze banner te
klikken verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels, waaronder Bol.com,
MediaMarkt, Booking.com, Wehkamp en Zalando. Elke aankoop bij een van deze
bedrijven levert All Stylez een commissie op terwijl je zelf dezelfde prijs betaalt,
het kost je dus niets extra.
Doe hetzelfde als u uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen. Via All
Stylez kunt u terecht bij 4500 restaurants waarbij elke bestelling of reservering
geld oplevert. Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook!
Let op: ook vakanties kun je gewoon boeken
via Sponsorkliks.
We zullen dit gebruiken voor diverse
(dans)activiteiten voor alle dansers!
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Hiphop dansworkshops (4 kidz only)
Zaterdag 24 maart organiseren wij voor het eerst een hiphop workshop! Dit zijn
workshops voor kinderen van 7 jaar t/m 12 jaar. Alle kinderen zijn welkom!! Dus
ook je vrienden en vriendinnen ;-)
Hoe leuk is het om een keer een echte workshop te volgen van een ander docent(e). Het wordt super leuk en absoluut leerzaam. Dus geef je nu op via
dansinfo@allstylez.nl. Zien we je dan?

Fondsen
Kom je in aanmerking voor een van de onderstaande
fondsen, dan wordt het volledige of een deel van
jouw
dansseizoen bij All Stylez vergoed.
https://www.jeugdcultuurfonds.nl
https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/noord-holland/

Contact
Voor algemene vragen over
lesuren, afmeldingen etc.:

dansinfo@allstylez.nl

Voor administratieve vragen
over facturen, betalingen, wijzigen NAW gegevens etc.:

administratie@allstylez.nl
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