
JAARLIJKSE 
DANSSHOW TREKT 
GROOT PUBLIEK
Oostwold - Op vrijdag 6 juli 2018 vond de vierde
editie van de jaarlijkse dansshow plaats in het
MCO De Gaveborg. Een avond vol entertainment
waar tot het laatste moment extra stoelen
werden bijgezet. We kozen dit jaar voor het thema
OPGROEIEN. Herkenbare situaties binnen diverse
opgroeifasen hielden we op humoristische wijze
door middel van dans en toneel naar voren. 

Reacties publiek: 
”Van groot tot klein heel mooi.” 
”Stralende dansers met veel  
respect naar elkaar toe.”  
”Complimenten aan Angela,  
Alfred en de vrijwilligerscrew.  
De show is goed in elkaar gezet.” 

Dansshow herbeleven? Bestel de DVD
voor €3,00 door een whatsapp bericht te sturen
o.v.v. naam en aantal DVD's. 

THE DANCE AREA

EnergiZe

Shine
THE DANCE AREA VALT MEERMALS IN DE PRIJZEN 

The Dance Area is heel wat prijzen rijker - 
niet alleen in bekers - maar ook in 
grensverleggend leren en ontwikkelen. 

Shine belande met regelmaat in de top 3 en 
behaalde de vierde plaats in de finale van 
DancEvent. Energize kwam 1 punt tekort voor de 
finale. Desondanks hebben ze zich enorm 
ontwikkeld en goeie ervaringen opgedaan binnen 
het wedstrijdcircuit. G-power veroverde 2de en 
3de prijzen in de voorrondes. De overtuiging en 
attitude kwam in de finale nadrukkelijk naar voren 
en hiermee behaalde ze de titel: 
Noord Nederlands Kampioen!  

De belangstelling voor wedstrijddansen 
groeit elk jaar en daar zijn we blij mee. Het is 
meer dan alleen leren dansen. Naast omgaan 
met winst/verlies bouwen de crews 
teamspirit op en ontwikkelen ze een boost 
zelfvertrouwen.  

VAN DANSSTUDIO A&A 
NAAR THE DANCE AREA 
Wat in mei 2013 als hobby begon is in februari 2018 
uitgegroeid tot een passievolle beroep. Angela is gestopt met 
werken als sportcoach bij Huis voor de Sport Groningen en 
focust zich fulltime op The Dance Area (TDA), voorheen 
Dansstudio A&A. 

'Het heeft even geduurd voordat ik tot het besluit kwam. Een logische 
vervolgstap zou zijn om als vakdocent Lichamelijke Opvoeding het 
onderwijs in te treden maar mijn hart ligt bij dans en ondernemen.  
We veranderen van naam, omdat we breder en professioneler willen 
opereren. De basis staat en nu is het tijd om de vleugels te spreiden.' 

JULI 2018

WE WENSEN IEDEREEN EEN HELE FIJNE ZOMERVAKANTIE TOE. RUST UIT, DOE LEUKE 
DINGEN EN PROOST OP HET ZEER AANWEZIGE ZOMERWEER! VANAF MAANDAG 
3 SEPTEMBER 2018 STARTEN WE MET EEN NIEUWE REEKS DANSLESSEN! 

WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM MET JULLIE TERUG TE KIJKEN EN OM VOORUIT TE 
BLIKKEN NAAR HET NIEUWE SEIZOEN. HET WAS EEN BEVLOGEN EN SUCCESVOL 
JAAR - MEDE DANKZIJ JULLIE -  BEDANKT!

Z    MERBREAK



Achter de schermen zijn we bezig met het 
regelen van een Zumba Instructeur voor de 
dinsdagavond van 19:00 tot 20:00 in Aduard en 
van 20:30 tot 21:30 in Oostwold. Het lespakket 
in Oostwold willen we uitbreiden met Yoga op de 
donderdagavond van 19:00 tot 20:00. 

Mits alles volgens plan verloopt zullen we HEM 
en HAAR bij start van het nieuwe seizoen aan 
jullie voorstellen! Bij vragen of intersse: stuur 
een mail naar info@thedancearea.nl  

De wedstrijdcrews worden opnieuw 
samengesteld wegens nieuwe instromers 
en niveauverschil binnen de huidige crews. 

Bij The Dance Area staat het plezier in dans 
voorop en willen we dansers met talent de 
gelegenheid bieden om hogerop te komen.  

De eerstvolgende audities vinden plaats in 
september 2018. Huidige wedstrijddansers en de 
geselecteerde dansers uit de recreatiegroepen 
ontvangen in de eerste week van de 
zomervakantie een mail met meer informatie.  

NIEUWE 
SAMENSTELLING 
WEDSTRIJD CREWS

THE DANCE AREA

EnergiZe

Shine

UITBREIDING DANSLESSEN IN NOORDHORN/ADUARD 
Sinds september 2017 zijn we gestart met 
het geven van Kids Dance en Streetdance 
lessen op de dinsdagmiddag aan kinderen 
van 4 tot 12 jaar in Zuidhorn/Noordhorn.  

Wegens de ambitie om verder te groeien 
willen we na de zomerbreak '18 ook lessen 
aanbieden voor het Voortgezet Onderwijs*. 
Noordhorn: dinsdag van 18:45 tot 19:30 
en vrijdags van 17:15 tot 18:00. 
Aduard: woensdag van 17:30 tot 18:15.  

Voor een compleet beeld van het 
nieuwe lesrooster verwijzen we jullie 
door naar onze website: 
www.thedancearea.nl  

*Bij voldoende animo  

JULI 2018

Tussen het werk door hebben we elkaar op 18 mei 2018 
het JA-woord gegeven. Wat onze trouwdag extra bijzonder maakte 
was de ontmoeting met de dansers. De liefdevolle uitstraling- en 
verrassingen brachten ons opnieuw in extase. De cadeaus hebben 
inmiddels een mooi plekje in en om het huis gekregen. 

A&A waren zeer onder de indruk van alle persoonlijke teksten en 
diverse knutselcreaties - NOGMAALS BEDANKT! 

A&A ZIJN GETROUWD

NIEUWE ZUMBA- EN 
YOGA DOCENT

THE DANCE AREA 
WAAR JE MEER LEERT 
DAN ALLEEN DANSEN 

http://thedancearea.nl/rooster/

