MÅNADSBREV
År: 2017
Månad: Juni
SOMMARDANSLÄGER 19-21 juni!
En sista påminnelse om att inte missa att anmäla er till vårt
sommardansläger som är öppet för alla som är 9 år och
uppåt.
Vi har fått in en massa anmälningar men har fortfarande
platser kvar så passa på!
Våra tidigare ledare Tara & Doris kommer tillbaka med en
massa nya erfarenheter att dela med sig av. Vi har även
gästdansläraren Emma Ericsson som erbjuder en helt ny
stil hos oss – vouging, samt Linnea Rydqvist som kommer
direkt från Balettakademin i Göteborg för att dela med sig
av sina kunskaper! Allas vår Camilla fixar med fika (frukt
och smoothies). För mer info och anmälan: dansaivaxjo.se

DANSA GRATIS I MARKARYD
I samarbete med Markaryds kommun kan vi erbjuda en dag med gratis
dansworkshops! Så ta med dig en kompis eller fler och hjälp oss gärna
att sprida ordet så vi blir många dansare!
För mer info och anmälan:
dansaivaxjo.se och medborgarskolan.se/vaxjo

FEMTE ELEMENTET
STORT tack till alla elever och ledare för ert engagemang och tack till alla i
publiken som vi har fått mycket fina ord från. Lite av den feedback vi fått:
- "Vilket fantastiskt jobb ni lagt ner"
- "Tack för en grym föreställning i helgen, så imponerad"
- "Ni blir verkligen bara bättre och bättre"
- "Jag hade ingen aning om att det var en sådan här pass stor grej"
- "Så proffsigt gjort"
- "Man blir ju sugen på att börja dansa, det är inte försent tydligen!"
- "Tack för en underbar show. Barnen var så glada och stolta. Det var en
värdefull upplevelse för dem. Tack att ni som lärare lärde dem så mycket
och att ni tog hand om dem."
För er som beställde DVD från showerna så skickas ett SMS ut när filmen
finns att hämta upp på kontoret någon gång efter semestern i augusti.
För er som missat beställa DVD så finns fortfarande chansen: mejla till
charlene.pihl@medborgarskolan.se

KVARGLÖMDA SAKER
Vi har fortfarande en massa kläder, vattenflaskor, 3 nyckelknippor och en Adidas-bag kvarglömda
från terminen, och en del som glömdes kvar i konserthuset. Återfås mot beskrivning.

HÖSTTERMINENS KURSER ÄR UTE
De flesta av höstterminens kurser finns ute för anmälan på medborgarskolan.se/vaxjo och
dansaivaxjo.se. Så missa inte att anmäla dig, tänk på att det inte är automatisk återanmälan till
hösten! Är du osäker på vad din kurs heter till hösten? Bifogat i detta mejl finns höstens
gruppindelningar så det ska bli lättare att anmäla sig till rätt kurs. Vissa grupper kommer även få
ett mejl utskickat med direktlänk för anmälan. Vi ses till hösten!

ÖPPET HUS 20/8!
Missa inte att boka in söndagen 20/8 då vi har Öppet Hus på Kulturama Preparandum. Då kan ni
passa på att testa flera av våra olika stilar och lärare gratis!
Vi kommer även ha auditions till våra uppvisningsgrupper Expressions, Elements och KPC. För
mer info och anmälan; håll utkik på vår hemsida och Facebook-sida!

15 ÅR

15 ÅR!
Kommande läsår firar vi hela 15 år som Kulturama Preparandum!
Detta innebär en del roliga nyheter. Vi kommer få lite tillskott i
danslärarkåren och vi börjar växa ur våra lokaler vilket till hösten innebär
att vissa danskurser kommer hållas på Norrtullskolan på söndagar, men i
övrigt är det ingen skillnad mot att dansa i våra danslokaler.
Vi kommer ha utställningar i våra lokaler och lägga upp bilder från våra 15
år på vår Facebook-sida, så följ oss gärna där. Under kursstartveckan
kommer vi även ge alla våra elever lite VIP-behandling, så missa inte det
och en hel del annat kul…

GLAD SOMMAR
Till sist vill vi önska alla en riktigt glad sommar
så ses vi igen till hösten!

KALENDER Ht 2017
sön 20/8
v.35
v.39
v.44
v.45
mån 4/12
5-7/12

Öppet Hus! Testa våra kurser gratis och sök våra auditions!
Kursstart för våra vanliga kurser
Kursstart för våra 10-gångerskurser
Höstlov - ingen undervisning
Kursstart för våra 5-gångerskurser
Repdag på Kulturama Preparandum
Vintershower i Araby Park Arena!

Följ oss på Facebook & Instagram på
@dansaivaxjo för bilder och uppdateringar!

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

