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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 Tupac o Daan 

Dekkers o Lakeisha Rommy o  

Rahiel Parauti 

 

Wat zijn wij het nieuwe jaar 
fantastisch begonnen……. 

 
Totaal 6 shows in 2 weekenden……..wat was dit gaaf!! 
Via deze weg willen wij iedereen ontzettend 
bedanken voor zijn/haar bijdrage. Het team van UC 
Dance kijkt terug op 6 ontzettende mooie shows met 
heel veel enthousiaste mensen om ons heen.  
 
Inmiddels hebben we van fotograaf Jos Meusen de 
foto’s ontvangen van weekend 1. Op de volgende 
pagina een kleine sfeerimpressie van zijn foto’s. Het 
volledige album staat op onze Facebookpagina 
www.facebook.com/undercontroldance. De foto’s 
van weekend 1&2 gemaakt door andere fotografen, 
komen er spoedig aan. De selectie van alle foto’s 
komen straks ook op onze website www.ucdance.nl te 
staan.  
 
Geen DVD > Wel een FILM: 
Er wordt dit jaar geen DVD gemaakt van de 
Theatershow. Uiteraard willen wij de prachtige 
beelden die beide weekenden gemaakt zijn, maar al 
te graag met iedereen delen. Hoe we dit precies 
gaan doen, laten we jullie nog weten dus later meer 
hierover.  
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Spreekbeurt materiaal UC Dance  
   

Wij krijgen wel eens de 

vraag of we informatie 

aan kunnen leveren over 

Dansschool UC Dance 

voor bijvoorbeeld een 

spreekbeurt of werkstuk.  

Dit vinden wij uiteraard 

ontzettend leuk en zijn we 

heel erg trots op! Kim is 

met deze vraag achter 

de schermen aan de slag 

gegaan en het e.e.a. uit 

aan te werken dus 

mocht jij binnenkort een 

spreekbeurt of een 

werkstuk over UC Dance 

willen houden/maken, 

stuur dan een mailtje 

naar kim@ucdance.nl  

 

“See Feel Dance bij  

UC Dance.”  

Kom een GRATIS proefles 

doen in één van onze 

lessen! 

 

 

Wijzigingen UC Dance  
  - docententeam  
 
Afgelopen donderdag was de laatste les bij 
@ucdance van docente Naomi! Bedankt 
voor je enthousiasme en succes met je 
mooie creatieve ideeën! Namens het team 
van @ucdance  
#dankjewel #dance #passie #totsnel 
 

 

Actie voor leerlingen 
 
Speciale actie  
Speciaal voor dansscholen van 
Valkenswaard en omstreken kunnen 
leerlingen naar DansClick 19 van Korzo voor 
€7,50 in plaats van €15! Zie in het plaatje de 
speciale code. Deze code is te gebruiken 
via www.hofnar.nl of aan de 
kaartverkoopbalie van Theater De 
Hofnar. De prijs wordt dan voor je 
aangepast. 
  
Over DansClick 19 
Korzo biedt het publiek met DansClick een 
prachtige kennismaking met de nieuwste 
generatie dansmakers.  Het multiple-bill 
programma wordt omlijst door 
introducerende videoportretten en een 
Après Dans waarbij het publiek onder het 
genot van een drankje na kan praten met 
de choreografen en dansers. Tijdens de 19e 
editie van DansClick presenteren de 
winnaars van de BNG Bank Dansprijs 2017 
hun bekroonde werken in de voorstelling On 
Hold. Maak kennis met Asrid Boons, Ryan 
Djojokarso en Sabine Molenaar! 

 

ACTIE

Als dansliefhebber
kun je naar de voorstelling

DansClick 19 - On hold van Korzo
op vrijdag 2 maart 
voor slechts € 7,50 

Bij bestellen van kaartjes 
gebruik dan de volgende code: 

DCOH19

Deze code is te gebruiken via 
www.hofnar.nl of aan de 
kaartverkoopbalie van 

Theater De Hofnar. 

www.hofnar.nl

50%

kOrtinG
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Kim Vos 

[BEDRIJFSNAAM]  [Bedrijfsadres] 

WIST JE DAT…….. 

 

 

 

 

In de week van zaterdag 3 maart 
t/m vrijdag 9 maart 2018 staan 
alle lessen van UC Dance in het 
teken van KIJKLESSEN!  
Ouders/verzorgers, vriendjes en 
vriendinnetjes en opa's en oma's 
mogen dan komen kijken bij de 
les!!!!  
 
Veel plezier allemaal! 

 

 

Op zondag 18 februari werd er een 
leuk Salsafeest georganiseerd door 
Salsafit Eindhoven. De 
selectiegroepen van UC Dance 
hebben tijdens deze party een 
optreden gegeven en tevens hun 
Salsa skills kunnen oefenen. Goed 
gedaan allemaal!  
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Op zondag 25 februari a.s. vond de jaarlijkse 
Spinningmarathon weer plaats, 
georganiseerd door Fitlife Budel. Ieder jaar 
organiseren zij dit voor een zeer goed doel 
en dit jaar was dit voor Stichting ALS.  
 
Diverse groepen van UC Dance Budel 
mochten oa de fietsers aanmoedigen en 
entertainen met optredens.  

In de week van maandag 12 
februari t/m vrijdag 16 februari was 
het Carnavalsweek bij UC Dance in 
het thema ‘Tropical Beach’. Wat 
was het weer gezellig,….de kids (en 
ouders ;)) hebben weer heel goed 
hun best gedaan om in hele leuke 
outfits naar de dansles te komen. 
Erg leuk!  
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Feestdagen & Vakantie’s 2018: 
 

o Zondag 1 april & maandag 2 april 2018:   Pasen 
o Vrijdag 27 april 2018:     Koningsdag 
o Zaterdag 28 april t/m vrijdag 11 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 2018: 
o 03 maart t/m 10 maart 2018: Kijklessen op alle locaties 
o 10 maart: Optreden Basketballwedstrijd – selectiegroepen  
o 11 maart: UC Dance Zumba Docenten Training theorie + praktijk   
o 16 maart: Start Sjors Sportief Nuenen 
o 16 maart: Start Sjors Sportief Waalre 
o 07 maart: Danswedstrijd Druten – selectiegroepen UC Dance (in optie) 
o 08 april: Danswedstrijd Vught – selectiegroepen UC Dance (in optie) 
o 13 april: FIBO Duitsland Zumba Docenten   
o 15 april: Danswedstrijd Helmond  – selectiegroepen UC Dance (in optie) 
o 15 april: Open Podium CKE Eindhoven – selectiegroepen UC Dance (in optie) 
o 27 april: Optreden Koningsdag Waalre – diverse groepen 
o 27 april: Optreden Koningsdag Nuenen – Nuenen Kids (in optie)  
o 03 mei: Sportdag Materdei Overpelt – Laura 
o 06 mei: Optreden Smokkelevent Budel – diverse groepen (in optie) 
o 08 mei: Laura BHV Herhalingscursus 
o 23 mei: Laura Generale Repetitie Musical Materdei Overpelt 
o 25 mei: Laura Begeleiding 2 shows Musical Materdei  
o 27 mei: Optreden Meisemert in Geldrop – alle groepen UC Dance  
o 10 juni: Optreden Van Goghmert Nuenen – diverse groepen UC Dance 
o 18 juni t/m 24 juni: Vriend & Vriendinnenweek alle locaties 
o 16 september: Optreden Val-Val-D’rie Valkenswaard – diverse groepen 

 
 

 

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 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 

 
 

 


