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Januari/Februari 2018
VÄLKOMMEN TILLBAKA TILL EN NY TERMIN!
Ett nytt år har börjat med nya förväntningar, nya upplevelser, nya kamrater, nya erfarenheter... För
dig som är ny på Kulturama Preparandum så skickas detta månadsbrev ut ungefär en gång per
månad via mejl, men du kan även hitta det på vår hemsida. Detta är årets första nyhetsbrev som
berättar lite om vad som händer i vår. Det kommer bli en rolig termin som avslutas med en
hejdundrande avslutning i konserthuset för de flesta av våra dansgrupper. Namnet på årets
uppvisning är "Hard Work" och den är inplanerad 19-20/5.
Tills det kommer mer info om årets dansuppvisning kan du gärna läsa om våra tidigare uppvisningar
på vår hemsida. Det saknas i nuläget info om de 5 första dansuppvisningarna, men de kommer att
läggas upp. Eftersom vi firar 15 år så kommer vi göra lite tillbakablickar på olika sätt. Vi är glada
över att ni väljer att växa med oss, vårt 15:e år som Kulturama Preparandum! (Men redan 1993
startade vi som Steps & Stage).

PARKERINGSFÖRBUD
Då vi har många nya elever och föräldrar vill vi påminna om att det är
parkeringsörbud på hela gården utanför våra lokaler och Q-Park bötfäller bilar!
Vissa dagar kan bli rena bilkaoset och vi har fått klagomål från föräldrar som är oroliga
för deras barns säkerhet när det är bilar som kör in på gården för att hämta/lämna.
Tomgångskörning är förbjuden då vårt luftintag finns där.
Vi kämpar för att få en helt bilfri innergård då vi är rädda om dig och
dina barn. Gården ska kännas som en säker plats att vara på och man
ska inte behöva riskera att bli påkörd. Dessutom måste gården vara fri
om det ev. skulle börja brinna eller om någon blir skadad. Brandbilar
och ambulans måste kunna komma till! Var snälla och respektera
detta. Det finns gott om parkeringsplatser i närheten (Norrtull,
Stortorget t.ex.) och en liten promenad skadar inte.

NYHETER TILL VÅRTERMINEN 2018!
Än är det inte försent att anmäla sig!
Som vanligt startar våra 10-gångerskurser vecka 10 (bl.a. Balett N, 13+/Vuxen,
Cheerleading N, 13+, Samba Explosion 13+/Vuxen och Lunchyoga) och 5gångerskurserna startar vecka 15, men vi erbjuder en hel del nyheter till
vårterminen. Bl.a. ChiBall som man kan testa gratis på vårt Öppet Hus på
Kulturnatten men även Massagekurser för hemmabruk, Självförsvar, YKButbildning (YrkeskompetensBevis), Japanska för nybörjare, Förarintyg,
Kustskepparintyg m.m.
Intresserad? Mejla vaxjo@medborgarskolan.se

ÖPPET HUS PÅ KULTURNATTEN!
På Kulturnatten lördagen den 27/1 har vi både workshops och
dansuppvisningar mellan kl.13:00 – ca 16:30. SCHEMA:
13:00-13:30 Workshops i Streetjazz Ö, 13+ och Ragga N, 16+
13:40-14:10 Workshops i Latinomix Ö, 13+/Vuxen och Balett N, 9-12 år
14:20 Dansuppvisning med våra elever
14:40-15:10 Workshops i Jazz N, 13+ och HipHop N, 9-12 år
15:20-15:50 Workshops i ChiBall, 13+/Vuxen och Capoeira Ö, 13+/Vuxen
16:00 Dansuppvisning med våra elever
Allt är gratis och öppet för ALLA! Ingen föranmälan krävs, bara dyk upp
och ta gärna med en kompis eller fler! Mer info på vår hemsida.
VARMT VÄLKOMNA!

VÄXJÖS BÄSTA OCH SOCIALA MEDIER
info på vår hemsida
dansaivaxjo.se och på vår Facebook-sida. Allt är
För andra året i rad varMer
vi nominerade
till
gratis!
Välkomna!
Årets Bästa Träningsställe 2017! STORT
tack till alla er som nominerat och röstat
på oss! Vi nådde inte ända fram men vi är
väldigt tacksamma och stolta.
Ni missar väl förresten inte att följa oss på
Facebook? Där händer en hel del
intressanta saker och viktiga uppdateringar!
Och självklart finns vi på Instagram:
@dansaivaxjo
Där kan man bl.a. se att vi är med och startar
upp dansverksamhet i Alvesta…

SPORTLOV VECKA 8
Under sportlovet har vi ingen vanlig undervisning (om inte din ledare säger något annat).

VIKTIG INFO UTDELAD
Alla elever har fått en blå infolapp utdelad. Har du tappat bort din? Ingen fara, den finns bifogad i
mejlet med detta nyhetsbrev. Den lappen svarar på en massa frågor. Vänligen sätt upp den på
kylskåpet hemma och kolla på den eller vår hemsida innan du ställer frågor till oss på kontoret.

KALENDER Vt 2018
Vecka 2-3 (14-19/1)
lör 27/1
V.8 (26/2-4/3)
V.10 (5-11/3)
tis 27/3-mån 2/4
v.15 (9-15/4)
sön 6/5-fre 11/5
V.20 (14-16/5)
lör 19-sön 20/5
1 juni

Kursstart för nästan alla våra vanliga kurser
Öppet Hus på Kulturnatten: workshops & uppvisning
Sportlov! Ingen vanlig undervisning
Kursstart för våra 10-gångerskurser
Påsklov! Ingen vanlig undervisning
Kursstart för våra 5-gångerskurser
Sista vanliga kursveckan
Repdagar på Kulturama Preparandum
Dansuppvisningen ”Hard Work” i Växjö Konserthus
Höstens kurser ute för anmälan! OBS! Ingen automatisk
återanmälan!

Medborgarskolan Kulturama
Preparandum
Linnégatan 17, Växjö
dansaivaxjo.se
010-15 75 433
vaxjo@medborgarskolan.se
0470-50 01 54 (för sjukanmälan)

