
		

NIEUWSBRIEF1 UC Theatershow 
 

Theatershow 2018 
#NOFILTER  

 
Dansschool UC Dance organiseert voor de 3e 
keer een UC Dance Theatershow. Iedereen,…. 
Kidz, Teeners & Volwassen, Streetdance, 
Hiphop, Afro, Modern en Breakdance van de 
vestigingen Geldrop, Eindhoven, Waarle, Budel, 
Nuenen en Valkenswaard mag meedoen!  
 
Er zullen dit keer in totaal 6 shows gegeven 
worden, te weten 3 shows in het weekend van 
zaterdag 27 januari & zondag 28 januari 2018 en  
3 shows in het weekend van zaterdag 3 februari 
& zondag 4 januari 2018 in Theater De Hofnar te 
Valkenswaard. De kaartverkoop is vanaf heden 
gestart! Wees er snel bij want vol=vol. Zie meer 
informatie hier in de Nieuwsbrief > bij 
Kaartverkoop! 
 
Nogmaals alle informatie betreffende de 
theatershow zal via deze speciale nieuwsbrief 
doorgegeven worden. Maar ook via social Media 
zullen wij natuurlijk informatie verspreiden. 
Check & Like ook onze facebook pagina 
UC_nofilter. Mochten er vragen zijn dan horen 
wij dit graag van jullie. 
 
Wij kijken er ontzettend naar uit! En gaan 
proberen er weer een mooie en bijzondere show 
van te maken samen met jullie!  
 
Groetjes het 
team  
van UC Dance 
 
 

Filmpje #SELFIE  
17 Oktober 2017 

Aangezien onze dansers de artiesten zijn 
van deze show, willen wij graag een filmpje 
#SELFIE met jullie gaan opnemen. Deze zal 
tijdens de show op het projectiescherm 
gepresenteerd worden. Vandaar dat wij op 
zoek zijn naar: Dansers van UC Dance die 
op dinsdag 17 oktober voor de camera 
durven. Je hoeft niet te dansen of te spreken, 
maar jullie zullen met je telefoon op een 
setting een selfie moeten maken. We gaan dit 
filmpje opnemen in het Evoluon tussen 10.00 
en 12.00 uur. 
Ben je beschikbaar en lijkt het je gaaf jezelf 
terug te zien straks tijdens de theatershow? 
Mail ons dan naar info@ucdance.nl met 
onderwerp 'Filmpje #SEFLIE'. Na aanmelding 
ontvang je meer info. 
Wij hebben ongeveer 25 tot 30 personen 
nodig van jong tot oud en het liefst van al 
onze vestigingen! Meld je dus aan!! 

Thema Theatershow 
 
 
De druk van social media wordt steeds groter. 
Maken we het niet allemaal mooier dan het is? 
Filtertje erover, het is zo veranderd. Dat is 
ontzettend handig en leuk maar daarom nog 
belangrijker voor iedereen om te weten waar 
de grenzen liggen. Niet alleen op de 
dansschool, maar overal waar je bent, is 
social media aanwezig. Een bericht is zo de 
wereld in gebracht, maar er is geen weg meer 
terug. 
 
Wij nemen het publiek mee op onze tijdlijn en 
gaan ontdekken, onderzoeken, liken, posten, 
hashtaggen en nog veel meer. Wij hebben er 
#ZININ!  
 
 

Deelname Theatershow 
 
Om te weten wie er mee gaan doen, ontvangt 
iedereen een inschrijfformulier bij deze 
Nieuwsbrief voor deelname. Wil iedereen het 
formulier (ook als je niet meedoet) bij zijn of 
haar docent(e) in de les inleveren. Wij kunnen 
dan onze organisatie zoals het regelen van 
o.a.; kleding, indeling programma, posities, 
catering, indeling kleedkamers etc. etc. hierop 
gaan afstemmen.  
 
Graag ontvangen wij het inschrijfformulier 
VOOR 30 OKTOBER AANSTAANDE 
INGEVULD RETOUR!  
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Er zijn al diverse belangrijke data bekend en wij 
willen jullie vragen om deze data alvast in de 
agenda te zetten? Iedereen die mee doet aan 
deze theatershow wordt verwacht bij de 
repetities aanwezig te zijn! 

Pré-Generale Theatershow: 
Zondag 14 januari 2018  
> locatie: Geenhoven Valkenswaard  
> tijd ± 13.00u tot 18.00u (tijden onder 
voorbehoud) 
 
Generale Theatershow:  
Zaterdagmiddag 27 januari 2018  
> locatie Theater de Hofnar Valkenswaard  
> tijden nog te bepalen (rond 15.00u in de 
middag) 
 
Theatershow show 1:  
Zaterdagavond voorstelling 27 januari 2018 
> locatie Theater de Hofnar Valkenswaard  
> aanvang 19.30 uur  
 
Theatershow show 2:  
Zondagochtend voorstelling 28 januari 2018   
> locatie Theater de Hofnar Valkenswaard  
> aanvang 11.00 uur  
 
Theatershow show 3:  
Zondagmiddag voorstelling 28 januari 2018   
> locatie Theater de Hofnar Valkenswaard  
> aanvang 15.00 uur 
 
Generale Theatershow:  
Zaterdagmiddag 3 februari 2018  
> locatie Theater de Hofnar Valkenswaard  
> tijden nog te bepalen (rond 15.00u in de 
middag) 
 
Theatershow show 4:  
Zaterdagavond voorstelling 3 februari 2018 
> locatie Theater de Hofnar Valkenswaard  
> aanvang 19.30 uur  
 
Theatershow show 5:  
Zondagochtend voorstelling 4 februari 2018   
> locatie Theater de Hofnar Valkenswaard  
> aanvang 11.00 uur  
 
Theatershow show 6:  
Zondagmiddag voorstelling 4 februari 2018   
> locatie Theater de Hofnar Valkenswaard  
> aanvang 15.00 uur 

 
Kaartverkoop: via Theater De Hofnar! 
 
Het bestellen van kaartjes voor de theatershow “#NOFILTER” gaat via Theater De Hofnar.  
 
De kaartjes kunnen gekocht worden via:  

- Online: www.hofnar.nl (e-ticket) 
- Ophalen bij de servicebalie bij de Hofnar te Valkenswaard  
- Of per telefoon: 040 -  207 40 20  

 
De kaarten kosten € 13,00 per stuk + eventuele reserveringskosten. Bij kaartverkoop aan de servicebalie bij de Hofnar betalen gasten 
geen extra reserveringskosten. 

Sponsor- & Familiepakketten:  
 
Voor een mooie theatershow zijn sponsoren onmisbaar. Een theaterprogramma 

uitvoeren kost nu eenmaal veel geld. Vandaar dat wij sponsorpakketten hebben 

samengesteld om de kosten beheersbaar te houden en iets extra’s te bieden voor 
diverse bedrijven of voor degene die hier in geintereseerd zijn. Wij hopen dan ook dat 

er diverse bedrijven/personen zijn die ons willen sponsoren (zie hieronder de 

pakketten).  

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Alle sponsorpakketten 
zijn enkel te bestellen via info@ucdance.nl  
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Alle	leden	van	UC	Dance	

ontvangen	bijgaand	

inschrijfformulier.		

Wij	vragen	iedereen	deze	

ingevuld	af	te	geven	aan	

zijn/haar	docent(e)	in	de	les.		

Wij	ontvangen	dit	formulier	

graag	VOOR	MAANDAG	30	

OKTOBER	2017	retour!		

Bij	vragen	horen	wij	het	graag.	

Inschrijfformulier THEATERSHOW  
UC Dance #NOFILTER 2018  
 
Postadres:   KVK 17206790 
UC Dance   BIC Code RABONL2U 
’t Inne 32   Bankrekening NL55 RABO 0135.1689.53 
6021 DA  Budel   BTW-nummer 179270941B01 
M +31 (0)6 14492779  E info@ucdance.nl W www.ucdance.nl                  

  

 
 
Voornaam…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Achternaam………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Lesuur & Locatie……………………….………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefoon……………………………………………………….. Mobiel…………………………..………………………………………………….. 
 
- IK DOE MEE MET DE UC DANCE THEATERSHOW > JA  
- IK DOE NIET MEE MET DE UC DANCE THEATERSHOW > NEE reden………………………………………………… 
 
Als je meedoet, wordt verwacht dat je met alle 3 de shows mee doet en bij de benodigde repetities 
aanwezig bent! Mocht je onverhoopt op een moment niet kunnen, dan willen wij dat graag vooraf 
weten (dit in verband met de organisatie van o.a. posities, kleding, eten, indeling kleedkamers etc. 
etc.). Vandaar graag onderstaande data omcirkelen.  
 
- Pre-Generale repetitie (14 Januari 2018) (Geenhoven Valkenswaard)   ja / nee  
- Generale repetitie zaterdag 27 januari 2018 (Theater De Hofnar)   ja / nee 
- Show 1 – 27 januari 2018 19.30 uur (Theater De Hofnar)    ja / nee 
- Show 2 – 28 januari 2018 11.00 uur (Theater De Hofnar)     ja / nee 
- Show 3 – 28 januari 2018 15.00 uur (Theater De Hofnar)    ja / nee 
 
Als je je hebt opgegeven, dan wordt afmelden op een later tijdstip niet gewaardeerd! 
 

Op zaterdag 27 & zondag 28 januari 2018 organiseert Danssschool UC Dance haar Theatershow 
“#NOFILTER”, jouw groep is in dit weekend ingedeeld. 

Alle groepen van locatie Budel, Geldrop, Nuenen, Eindhoven, Waalre en Valkenswaard zullen 
deelnemen aan deze Theatershow.  

Iedereen die mee wil doen met deze Theatershow moet hiervoor bijgaand inschrijfformulier invullen 
en afgeven aan zijn of haar docent(e) van UC Dance.  

Wij snappen dat het voor kinderen van de groepen 4 t/m 6 jaar op zaterdagavond optreden laat is 
en zij hoeven niet perce op zaterdagavond met de show mee te doen, zodat zij na de generale 
repetitie die middag naar huis kunnen. Mochten ze wel mee willen doen dan horen wij dat graag en 
zijn ze natuurlijk van harte welkom. Zij zullen achter de schermen opgevangen worden in een aparte 
kleedkamer waar bijgeleiding is. Uiteraard is het de keuze van iedere ouder/verzorger haar kind deel 
te laten nemen aan alle shows maar wij begrijpen het als er niet meegedaan wordt met de 
zaterdagavond show. 

De kaartverkoop voor de Theatershow is inmiddels gestart en de vorige jaren ging dit heel hard, dus 
wees er snel bij. Een kaartje kost € 13,00 per persoon en zijn te verkrijgen via www.hofnar.nl. Ook 
hebben wij speciale sponsorpakketten samengesteld. Welke dit zijn, zie hiervoor onze speciale UC-
Theatershow Nieuwsbrief en onze Facebook Pagina UC_nofilter. Deze pakketten zijn enkel te 
bestellen via info@ucdance.nl. 

Alle informatie omtrent onze Theatershow vermelden wij in onze speciale UC-Theatershow 
Nieuwsbrief. Lees deze goed door! We gaan er een fantastische show van maken met Dans & Live  
Zang! Hopelijk zijn jullie er allemaal bij!  
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Weekend 1 :  27 & 28 januari  Weekend 2 :  

 
 
 
3 & 4 februari  

        

LESSEN LOCATIE GELDROP LESSEN LOCATIE  GELDROP 

maandag 17.30-18.30u  Geldrop  maandag 16.30 - 17.30u  Geldrop  

dinsdag 18.30-19.30u  Geldrop  maandag 17.30-18.30u  Geldrop  

dinsdag 20.30-21.30u Volw. Geldrop  dinsdag 18.30-19.30u  Geldrop  

woensdag 14.30-15.30u  Geldrop  dinsdag 20.30-21.30u Volw. Geldrop  

woensdag 17.30-18.30u Geldrop  woensdag 16.30-17.30u Geldrop  

donderdag 15.30- 16.30u Geldrop  donderdag 16.30-17.30u Geldrop  

donderdag 20.30-22.00u  Geldrop  donderdag 20.30-22.00u Geldrop  

woensdag 15.30-16.30u Geldrop  vrijdag 16.30-17.30u  Geldrop  

vrijdag 17.30-18.30u  Geldrop  vrijdag 18.30-19.30u Geldrop  

zondag 11.00-12.00u Geldrop  zondag 11.00-12.00u Geldrop  

LESSEN LOCATIE  BUDEL LESSEN LOCATIE  BUDEL 

dinsdag 15.30-16.30u Budel  dinsdag MODERN Budel 

dinsdag MODERN Budel vrijdag 16.30-17.30u  Budel  

donderdag 16.00-17.00u Budel  vrijdag 18.30-19.30u Volw. Budel 

donderdag 17.00-18.00u Budel zaterdag 10.00-11.00u  Budel  

vrijdag 15.30-16.30u  Budel  zaterdag 11.00-12.00u  Budel  

vrijdag 18.30-19.30u Volw. Budel     

zaterdag 09.00-10.00u  Budel      

zaterdag 11.00-12.00u  Budel      

    LESSEN LOCATIE  WAALRE 

    vrijdag 15.00-16.00u Waalre 

    vrijdag 16.00-17.00u Waalre 

    vrijdag 17.00-18.00u Waalre 

    vrijdag 18.00-19.00u Waalre 

 LESSEN LOCATIE EINDHOVEN LESSEN LOCATIE EINDHOVEN  

maandag 18.00-19.00u Volw. Eindhoven  maandag 16.30-17.30u Eindhoven  

maandag AFRO Eindhoven  maandag 18.00-19.00u Volw. Eindhoven  

dinsdag 18.30-19.30u Eindhoven  maandag AFRO Eindhoven  

dinsdag 19.30-20.30u Eindhoven  woensdag Breakdance Eindhoven  

woensdag Breakdance Eindhoven  Selectie UCDU Eindhoven  

Selectie UCDU Eindhoven  Selectie UCDK Eindhoven  

Selectie UCDK Eindhoven  Selectie UCDT Eindhoven  

Selectie UCDT Eindhoven  Selectie UCDC Eindhoven  

Selectie UCDC Eindhoven      

LESSEN LOCATIE 
  
NUENEN 

 
LESSEN LOCATIE  NUENEN 

dinsdag 19.30-20.30u  Nuenen  dinsdag 20.30-21.30u Volw. Nuenen  

dinsdag 20.30-21.30u Volw. Nuenen  vrijdag 15.30-16.30u Nuenen  

vrijdag 16.30-17.30u Nuenen  vrijdag 18.30-19.30u Nuenen  

vrijdag 17.30-18.30u Nuenen  vrijdag 19.30-20.30u Nuenen  

vrijdag 19.30-20.30u Nuenen      
 

GROEPSINDELING	:	WIE	DANST	WELK	WEEKEND	MEE 


