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 UC	Dance	team:	
o	Laura	Govers o	Kim	Vos o	Joyce	van	

Schoonderwalt	o	Sonja	Mac	Vean o	Nancy	

Smeding o	Kimberly	Hommes o	Dominique	

van	Well	o	Herra	Weismann o	Kelly	Beltz o	

Daphne	de	la	Cousine o	Luci	Avila	Lama o	Jazz	

van	Gemert	o	Kai	Tholen	o	Naomi	Jansen	o	

Daan	Dekkers	o	Lakeisha	Rommy	o		

Rahiel	Parauti	

 

 
		
	

	

	

Achter	 de	 schermen	 zijn	 we	 volop	 bezig	 met	 de	
voorbereidingen	 voor	 onze	 Theatershow	 #NOFILTER.	
Iedereen,....	 Kids,	 Tieners	&	Volwassen	 van	 de	 Streetdance,	
Hiphop,	 Afro,	 Modern	 en	 Breakdance	 lessen	 van	 de	
vestigingen	 Geldrop,	 Eindhoven,	 Waalre,	 Budel	 en	 Nuenen	
zullen	hieraan	meedoen!	

Een	 aantal	 weken	 geleden	 hebben	 onze	 leerlingen	 een	
speciale	 UC-Theatershow	 Nieuwsbrief	 ontvangen	 met	
informatie	en	wanneer	welke	groep	zal	dansen.	Wij	hebben	
maar	 liefst	 6	 shows	 en	 de	 groepen	 verdeeld	 over	 2	
weekenden.	 In	 het	 weekend	 van	 zaterdag	 27	 januari	 &	
zondag	 28	 januari	 2018	 en	 in	 het	 weekend	 van	 zaterdag	 3	
februari	&	zondag	4	januari	2018	vinden	onze	shows	plaats	in	
Theater	 De	 Hofnar	 te	 Valkenswaard.	 De	 kaartverkoop	 is	
volop	 aan	 de	 gang	 en	 gaat	 hard.	De	 kaartverkoop	 loopt	 via	
www.hofnar.nl.	Wil	 je	kaartjes	bestellen,…wacht	dan	niet	te	
lang.		
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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	hierin	geïntereseerd	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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Terugblik	optredens-	en	activiteiten		

Buulse Porms 2017 
 

De Buulse Proms op vrijdag 20 oktober en 
zaterdag 21 oktober 2017 in de Zuiderpoort 
waren weer magistraal. De avondvullende 
show zat vol met hoogtepunten en was in 

mum van tijd voorbij. Harmonie E.M.M. heeft 
met haar driejarig evenement laten zien dat 

het tot steeds grotere prestaties in staat is. Dit 
jaar was er een grote catwalk waardoor de 

artiesten zich vrij konden bewegen en dichtbij 
het publiek konden komen. Tussen de kleine 

veertig acts zaten uitschieters als Esmee 
Hegge die het nummer Clown fenomenaal 

bracht. Lot Engelen was ook schitterend met 
onder meer ‘If I were a rich man’, net als Jack 
Meijer die akelig echt als Guus Meeuwis klonk 

bij ‘Geef mij nu je angst’. 
 

De vele artiesten Silke van Niell, Wendy van 
Dooren,  Charlotte Cardinaal, Stephan 

Simons, Jentley Drieman, Veerle Houben, 
Anja Olfers, Sander Derks, Jordi van 

Leeuwen, Thara Bax, Denise Snoeijen, Bas 
Bouwman, Stan Jutten, Steffi Ras, Patty 

Paulissen, Eline van Mensvoort, Pau Li Liem 
en Dominique te Raay, werden geweldig 

ondersteund door de danseressen van o.a. 
Dansschool UC Dance. Ook het Experience 

Koor en de Combo band zorgden met 
harmonie EMM en de schitterende zaal voor 

een top beleving. 
 

Dansschool UC Dance kijkt met zeer veel 
trots en plezier terug op deze geweldige 

shows en vond het een eer hieraan mee te 
mogen werken. Grote dank aan de 

organisatie, artiesten en ieder ander die zijn of 
haar steentje heeft bijgedragen tot dit grote 

succes. 
 

 

Modeshow Budel 
 

Op Zondag 1 oktober jl. was het koopzondag. 
Op deze zondag werd er een modeshow 
georganiseerd door Fitlife en UC Dance 

in het centrum van Budel in samenwerking met 
diverse winkeliers uit Budel. 

Dansgroepen van UC Dance gaven 
spetterende optredens en Fitlife Budel 

verzorgden diverse leuke demonstraties. Dit 
werd afgewisseld met een modeshow waarbij 

mooie kledingsets voorbij kwamen van de 
diverse winkeliers. 

Het was gezellig, heerlijk weer en een zeer 
geslaagde middag. Bedankt allemaal voor jullie 

deelname, komst en enthousiasme....wij 
hebben weer enorm genoten van iedereen! 

 
 
 

Zumba Gold & Tapas 
 
Op woensdagochtend 18 oktober jl. sloten we 
bij Sportcentrum Harks Gelderop de Zumba 
Gold gezellig af met een hele tafel vol met 

lekkere hapjes en gezellige mensen! 
Verwennerij met tapas na de Zumba Gold 

les,….hoe leuk! 
 

 
 

Inmiddels	zitten	we	in	de	maand	november	en	lijkt	de	start	van	het	nieuwe	dans	seizoen	2017/2018	in	september	alweer	
heel	lang	geleden.	We	hebben	de	afgelopen	maanden	veel	leuke	optredens-	en	activiteiten	gehad.	Hieronder	een	
terugblik.			

Open Middag en nieuwe 
locatie UC Dance 

Valkenswaard 
 Op zaterdag 30 september jl. organiseerden 

wij een OPEN MIDDAG op onze nieuwe 
locatie bij 040fit Valkenswaard. Diverse 

groepen van UC Dance verzorgden erg leuke 
optredens en docente Jazz gaf een Hiphop en 

een Hiphop/Afro workshop waar met volle 
enthousiasme aan mee werd gedaan......dit 

was erg leuk om te zien!. 
Wil jij graag Streetdance / Hiphop lessen 

volgen op onze nieuwe danslocatie bij 040fit 
Valkenswaard, meld je dan aan voor een 
gratis proefles via info@ucdance.nl. Bij 

voldoende aanmeldingen gaan we starten met 
de les. 

 

 
 

 

Optredens Val-Val-D’rie 
 

Op zondag 17 september 2017 mochten 
dansers van UC Dance van onze diverse 

locaties leuke en stoere optredens verzorgen 
tijdens Val-Val-D’rie georganiseerd door De 
Hofnar te Valkenswaard. Het was een leuke 

middag en weer een goede oefening voor onze 
dansers. Goed gedaan allemaal! 
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Terugblik	optredens-	en	activiteiten		

       JammSessie met DO  
 
Iedere eerste donderdag van de maand is er 
een Top 040 Jammsessie met o.a. zanger 
Brian. Op donderdag 2 november was er een 
feestje bij Grand-Cafe De Wildeman i.v.m. het 
25-jarig jubileum. Uiteraard moest dat goed 
gevierd worden. Special guest Do was aanwezig 
samen met andere muzikanten en solisten. 
 
Laura heeft een lange periode als vaste 
danseres bij zangeres Do gedanst en uiteraard 
wilde zij deze avond niet voorbij laten gaan. 
Dus hup,….richting Eindhoven op volop te 
genieten van deze bijzondere avond.  
 

 

 
 Nieuwe website 
 
Heb jij onze nieuwe website al gezien? Het is 
mogelijk je via de website aan te melden voor 
een gratis proefles per locatie en je blijft 
makkelijk op de hoogte van de allerlaatste 
nieuwtjes en nog veel en veel meer. Tijd om 
zelf een kijkje te gaan nemen dus. Onze 
kleding shop is nog niet volledig ingericht 
maar hier wordt hard aan gewerkt.  
 

 
 

	

       Teamuitjes Selectie  
 
We zijn inmiddels alweer een aantal maanden 
heel fanatiek aan het trainen met ze voor onze 
aankomende theatershow #NOFILTER maar 
een teamuitje met de nieuwe samenstelling kon 
uiteraard niet uitblijven. Er werden data gepland 
met de dansers van UCDT, UCDC en UCDU 
waarbij  spelletjes, gezellig kletsen en 
eten/lekkere hapjes aanwezig waren. Dit was 
ontzettend leuk en zeker voor herhaling 
vatbaar. Met UCDK gaan we ook nog iets leuks 
inplannen op zeer korte termijn. Een voorstel 
voor een datum is al gedaan.  
 

 

#NOFILTER  
 
Achter de schermen wordt er door alle 
docenten, leerlingen en vrijwilligers heel hard 
gewerkt en getraind aan de theatershow. Zo’n 
show heeft wel behoorlijk wat voorbereiding 
nodig en tot in de late uurtjes op een 
doordeweekse dag en zelfs in de weekenden 
zijn de docenten en vrijwilligers aan de show 
aan het werken en bezig met oa muziek 
zoeken, filmpjes maken, mixen maken, 
choreo’s maken, kleding zoeken, welke groep 
danst wat, wie loopt wanneer op- en af, hoeveel 
vrijwilligers hebben we nodig, welke leerlingen 
doen er precies mee, etc etc. Dit zijn hele kleine 
grepen maar iedereen werkt hieraan met 
ontzettend veel plezier. Tussen het harde 
werken door, zeker even tijd voor een filtertje  
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Wist	jij	dat	je	bij	ons	ook	een	
cadeaubon	kan	bestellen	voor	ieder	
willekeurig	bedrag?		
	
De	feestdagen	komen	nu	wel	erg	
dichtbij,.....misschien	kunnen	wij	jou	
helpen	bij	het	vinden	van	een	leuk,	
origineel	cadeau.		
	
Heb	je	nog	geen	idee	wat	je	dit	jaar	zal	
geven?	Geen	paniek!	Misschien	vind	je	
het	leuk	om	een	geldbedrag	in	de	vorm	
van	een	cadeaubon	te	geven	welke	vrij	
te	besteden	is	in	onze	UC	Dance	shop.	
Bestellen	kan	via	de	shop	of	via	
kim@ucdance.nl	
 

Het	heeft	even	geduurd	maar	nu	is	het	ook	mogelijk	om	UC	Dance	Kinderkleding	te	bestellen.	We	hebben	hele	leuke	
kindershirts	met	diverse	bedrukkingen,	topjes,	leggings	en	schoenen	voor	de	kinderen.	Onze	shop	op	de	website	moet	nog	
verder	ingericht	worden	maar	de	kleding	is	uiteraard	wel	gewoon	te	bestellen	via	kim@ucdance.nl.		
	
Bestellingen:	Één	keer	per	maand	of	één	keer	per	2	maanden	(dit	ligt	aan	de	hoeveelheid	bestellingen	welke	we	ontvangen	
hebben)	vindt	er	een	bestelling	plaats	bij	onze	leverancier.	Zodra	we	een	bestelling	ontvangen	hebben,	ontvang	je	binnen	24	
uur	een	bevestiging	(op	werkdagen)	met	verdere	informatie	en	onze	betaalgegevens.	Het	plaatsen	van	een	bestelling	kan	via	
de	bestelprocedure	in	de	shop	of	via	kim@ucdance.nl.	Bij	het	plaatsen	van	een	bestelling	accepteer	je	automatisch	de	
algemene	voorwaarden	en	geef	je	aan	op	de	hoogte	te	zijn	van	de	bestelprocedure	zoals	deze	op	onze	site	staat	vermeld.	
Rond	de	20ste	van	de	maand	vindt	de	bestelling	plaats.	LET	OP:	De	voorraden	van	de	leverancier	van	de	kinderkleding	is	
iets	anders	en	het	kan	helaas	voorkomen	dat	het	iets	langer	duurt	voordat	een	kledingstuk	binnen	is. 
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DANSMAGAZINE 
Wist	je	dat	Dansschool	UC	Dance	ambassadeur	is	van	
Dans	 Magazine?	 En	 dat	 betekent	 dat	 de	 leerlingen	
van	 UC	 Dance	 voor	 1	 jaar	 Dans	 Magazine	 geen	 €	
33,95	maar	slechts	€	15,-	betalen!	
	
Dans	 Magazine	 is	 het	 enige	 Nederlandstalige	
tijdschrift	 over	 dans.	 Met	 aandacht	 voor	 alle	
mogelijke	 dansstijlen,	 van	 moderne	 dans,	 ballet,	
tango	tot	hiphop,	werelddans	en	jazzdance.		
	
Bezoek	 ook	 de	
website:	www.dansmagazine.nl.	 		 	 	 	 	 Daar	 vind	 je	
dagelijks	 nieuws	 uit	 de	 nationale	 en	 internationale	
danswereld,	 blogs,	 artikelen	 en	 een	 uitgebreide	
agenda	 met	 premières,	 audities,	 workshops	 en	
festivals.	
Wij	 zijn	 natuurlijk	 ook	 te	 vinden	 op	
dansmagazine.nl	. Kijk onder het kopje dansscholen in 
de dansgids of via bijgaande link naar onze eigen 
pagina http://dansmagazine.nl/dansscholen/uc-dance. 
Meld je nu aan 
via: http://dansmagazine.nl/tijdschrift/abonnement/danssc
hool 

Dit	jaar	geen	aparte	
Sinterklaasmiddag	

	
Het	 zal	 niemand	 ontgaan	 zijn.	We	 zijn	momenteel	 zo	 ontzettend	
druk	 bezig	 met	 alle	 voorbereidingen	 die	 betrekking	 hebben	 op	
onze	 theatershow	 dat	 we	 helaas	 dit	 jaar	 besloten	 hebben	 geen	
aparte	 Sinterklaasmiddag	 bij	 UC	 Dance	 te	 zullen	 organiseren.	 De	
docent	van	UC	Dance	zal	tijdens	de	les	zelf	uiteraard	wel	aandacht	
besteden	aan	Sinterklaas	en	er	een	hele	 leuke	en	gezellige	 les	van	
maken	samen	met	de	kindjes.	

GEEN	les	op	
dinsdag	5	
december	

Op	 dinsdag	 5	 december	 komen	 de	
danslessen	 van	 UC	 Dance	 op	 alle	
locaties	 te	 VERVALLEN.	 Wij	 wensen	
iedereen	 een	 hele	 fijne	 en	 gezellige	
pakjesavond	 namens	 het	 team	 van	
UC	Dance.		

Kerstvakantie	UC	Dance	
Van	 zaterdag	 23	 december	 t/m	 vrijdag	 5	 januari	 2018	 is	 het	
Kerstvakantie	 bij	 UC	 Dance.	 De	 danslessen	 op	 alle	 locaties	
komen	dan	te	VERVALLEN.	Op	zaterdag	6	januari	2018	starten	
onze	lessen	weer.			
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Feestdagen	&	Vakantie’s	2017/2018:	

o Dinsdag	5	december	2017:		 	 		 	 Sinterklaas		
o Zaterdag	23	december	t/m	vrijdag	5	januari	2018:		 	 Kerstvakantie	
o Zaterdag	10	februari	t/m	vrijdag	16	februari	2018:	 	 Carnavalsvakantie	
o Zondag	1	april	&	maandag	2	april	2018:	 	 	 Pasen	
o Vrijdag	27	april	2018:	 	 	 	 	 Koningsdag	
o Zaterdag	28	april	t/m	13	mei	2018:		 	 	 Meivakantie	
o Zondag	20	mei	&	maandag	21	mei	2018:	 	 	 Pinksteren	
o Maandag	2	juli	t/m	zondag	26	augustus	2018:	 	 Zomervakantie	
o Zaterdag	13	oktober	t/m	vrijdag	19	oktober	2018:	 	 Herfstvakantie	
o Zaterdag	22	december	t/m	vrijdag	4	januari	2019:	 	 Kerstvakantie	

	

Activiteiten	en	Optredens	2017/2018:	
o 14	januari	2018:	PRE-Generale	Theatershow	UC	Dance	Geenhoven	Valkenswaard	
o 27	januari	2018:	UC	Dance	Theatershow	#NOFILTER	Theater	De	Hofnar	Valkenswaard	
o 28	januari	2018:	UC	Dance	Theatershow	#NOFILTER	Theater	De	Hofnar	Valkenswaard	
o 03	februari	2018:	UC	Dance	Theatershow	#NOFILTER	Theater	De	Hofnar	Valkenswaard	
o 04	februari	2018:	UC	Dance	Theatershow	#NOFILTER	Theater	De	Hofnar	Valkenswaard	
o 05	februari	t/m	09	februari	2018:	Carnavalsweek	alle	locaties	UC	Dance	thema	“Tropical”	
o 03	maart	t/m	10	maart	2018:	Kijklessen	op	alle	locaties	van	UC	Dance	

	
	
	

 

De	danslessen	gaan	tijdens	de	Feestdagen	&	Vakantie’s	NIET	door	
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Wil	 je	 graag	 dansen	 en	 ben	 je	 op	 zoek	 naar	 een	
gevarieerde	 les?	Heb	 je	 talent	 en	 wil	 je	 begeleid	
worden	 naar	 een	 hoger	 niveau?	 Dans	 je	 al	 bij	 UC	
Dance	 en	 wil	 je	 op	 de	 hoogte	 blijven	 van	 alle	
ontwikkelingen?	Zoek	je	een	dynamische	Streetdance	
les,	Hiphop	les,	Breakdance	les,	Diva-Style	les,	Afro-
Class	 of	 een	 les	 Modern	 of	 Klassiek?	 Of	 ben	 je	 op	
zoek	naar	een	invulling	van	een	evenement?		

UC	 Dance	is	 de	 afgelopen	 jaren	 uitgegroeid	 tot	 een	
ware	dansbeleving	voor	iedereen!		

 

See, feel, dance 

Doe een gratis proefles! 

 

ADRESSEN VESTIGINGEN 
 
SPORTCENTRUM HARKS   FITLIFE-BUDEL  PARAMOUNT  
Bezoekadres:  Bezoekadres:  Bezoekadres:  
De Bleekvelden 26  Instraat 9a   De Pracht 4 
5666 RZ  GELDROP  6021 AC  BUDEL  5583 CW  WAALRE 
   
www.harks.nl  www.fitlife-budel.nl   www.paramountfitness.nl 

EVOLUON EINDHOVEN            HET KLOOSTER  Sportcentrum 040-FIT 
Bezoekadres:  Bezoekadres:   Bezoekadres: 
Noord-Brabantlaan 1A  Park 1    Dragonder 1 
5652 LA EINDHOVEN  5671 GA NUENEN  5554 GM VALKENSWAARD 

www.evoluon.com  www.hetklooster.org  www.040fit.nl/Valkenswaard 

 

 


