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MEI 2016 
 

“Dance isn’t just my sport.  It defines me.” 

 
Agenda 

Dinsdag 17 mei t/m donderdag 19 mei 2016  
DANCE Vriendinnenactie 

Vrijdag 3 juni 
2e voorronde Patsboemshow – deelname dansgroep Raduga 

 
Laatste nieuws 

Geslaagd Dance2Demo weekend voor Raduga                  
Sporthal De Haverkamp barstte zaterdag 23 april en zondag 24 april bijna uit haar voegen van alle 
dansers en danseressen. Markelo was namelijk het toneel voor een Dance2Demo, ditmaal 
georganiseerd door Dansschool eMotions uit Markelo (zaterdag) en Sportvereniging Raduga (zondag) 
in samenwerking met de LTC Dans van de KNGU. In vijf verschillende voorstellingen, waarvan 3 op 
zaterdag en 2 op zondag, lieten de groepen zich van hun beste kant zien. Deelnemers maakten kans 
op een Dance2Impress trofee. Deze trofee werd uitgereikt aan de grappigste, leukste, mooiste of 
opvallendste dans. Daarnaast maken deelnemende groepen kans op een ticket voor het theater te 
Deventer. Groepen die hiervoor geselecteerd worden, ontvangen later dit jaar een uitnodiging.  

 
Alle dansgroepen van Raduga hebben zaterdag 23 april deelgenomen met in totaal 12 dansen. Geen 
trofee na afloop, maar wel een onwijs trotse juf! Alle dansers hebben staan stralen tijdens hun 
optreden, iets dat soms best moeilijk is door bijvoorbeeld zenuwen. Hier hebben ze de weken 
voorafgaand aan het optreden heel veel aandacht aan besteed en met succes! “Plezier en passie voor 
het dansen staat voor mij persoonlijk voorop en om dat terug te zien bij de dansers is zoveel 
waardevoller dan een trofee. Na afloop heb ik hierover ook vele complimenten mogen ontvangen van 
mensen die voor mij belangrijk zijn in de danswereld en dat bevestigde het harde werken van mijn 
dansers en deed me goed om te horen” aldus Doreen.  
Zondag 24 april was Raduga de organiserende vereniging. Het was een zeer geslaagde en gezellige 
dag, bedankt vrijwillgers! 
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DANCE Vriendinnenactie 
Van dinsdag 17 mei t/m donderdag 19 mei is er voor het eerst 

een leuke vriendinnenactie tijdens alle recreatielessen 

DANCE! 

 

Dansleden mogen een vriendin, zus en/of klasgenoot 

meenemen naar de les en zij mogen dan de gehele les gratis 

meedansen. Dit geldt voor alle dansgroepen (vanaf groep 2 

tot de damesgroep). Meerdere vriendinnen mag natuurlijk 

ook.  

 

Andere belangstellenden die graag een keer willen komen 

dansen zijn uiteraard ook welkom. 

 

Kom jij ook? 

 
Assistentes gestart met cursus 
Onze assistentes Amber en Ellen zijn zondag 8 mei gestart met de cursus Jazzdans Assistent Leider 2 
van de KNGU. Hier worden zij door ervaren dansdocenten opgeleid. Binnen de vereniging zullen zij 
hun stage moeten doorlopen en daarom zullen zij de komende weken tot de zomervakantie tijdens 
verschillende lessen observatie- en lesgeefopdrachten komen doen. Doreen is hierbij hun 
praktijkbegeleider. Wij wensen hen veel succes tijdens de stageperiode! 
 

Bardienst Enterse Dagen 2016 
Hierbij nogmaals de oproep tot vrijwilligers voor de Enterse Dagen!!  
We zijn op zoek naar vrijwilligers die op de woensdagavond (enterse 
bands) bardienst willen draaien in de tent. Hier staat een redelijke 
vergoeding tegenover en daarmee kunnen we als vereniging de clubkas 
spekken. Tevens is zo’n avond natuurlijk erg gezellig!  
Ben jij 16 jaar of ouder en lijkt jou dit leuk, dan kun je je aanmelden bij 
Doreen, mail naar doreenweyers@hotmail.com o.v.v. Bardienst ED16 .

 
Algemene danszaken 
BHV cursus goed afgerond 
Voor leiding en bestuur van Sportvereniging Raduga staan veiligheid hoog in het vaandel. Raduga wil 
veilig (kunnen) lesgeven. Leiding en bestuur hebben maandag 11 april een BHV-cursus gevolgd bij 
EuroAHV in Enschede. 
Er is geoefend met letsel, levensreddend handelen, reanimatie (ook m.b.v. AED) en blussen van brand. 
Kortom, een zeer geslaagde dag waarbij iedereen het BHV-certificaat heeft behaald. 
 

Afmelden 
Selectie- en demogroepleden die afwezig zullen zijn tijdens de les geven dit op tijd, met gegronde 
reden, door via doreenweyers@hotmail.com. Alleen een kort berichtje via WhatsApp is dus niet 
voldoende! Gegronde redenen zijn bijv. ziekte of familieomstandigheden. Een verjaardag(feestje) valt 
daar niet onder. Ook bij blessure is het (meestal) wel mogelijk om aanwezig te zijn.  
Recreatieleden hoeven incidentele afwezigheid niet verplicht door te geven, maar dit wordt wel op 
prijs gesteld. Mocht een lid langdurig afwezig zijn dan horen wij dit uiteraard graag. 
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Opzeggen 
Opzeggen van het lidmaatschap gaat via de ledenadministratie, niet via de leiding. Het is uiteraard wel 
prettig dat de leiding vooraf op de hoogte wordt gesteld wanneer een lid besluit te stoppen.  
Van selectie- en demogroepleden wordt verwacht dat zij een geheel dansseizoen afmaken. 

 
Leden 

DANS is een mooie, groeiende afdeling van Sportvereniging Raduga.  
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden:
 

Recreatie
Siena Kamphuis  

 
Danskleding aangeboden 
Jazzbroeken te koop 
Er zijn nog steeds enkele jazzdansbroeken  (z.g.a.n.) te koop van het dansmerk Papillon in de maten 
10, 12 en 14 (gelijk aan 140, 152 en 164) Het zijn mooie, soepel vallende jazzdansbroeken met een 
rechte pijp (53% polyester/47% P.B.T.). Voor slechts € 12,50,-.  
Ook zijn er jazzdansbroeken van SI*Dans-dance and fitnesswear (nieuw!) te koop in de maten 164 
(2x), 36 en 40. De broeken zijn van zeer goede kwaliteit (20% elastan/80% polyamide) en hebben een 
uitlopende pijp. Deze broeken bedragen € 20,-.  
Bij interesse kun je contact opnemen met Doreen. 

 
Dans in de media,  het theater en workshops 
Rollercoaster  ll  Scapinoballet   
Donderdag 12 mei 20:00 uur – Wilminktheater Enschede - vanaf € 14,20 
Rollercoaster is geen gewone dansvoorstelling, maar een opwindende high-speed choreografische achtbaan. 
Geen thema, geen verhaal, maar een voorstelling vol vaart waarin korte dansstukken - max. tien minuten  - van 
topchoreografen en nieuw talent elkaar non-stop opvolgen.  

Dance2Demo  ll  KNGU Dans 
Zaterdag 21 en zondag 22 mei  – Sporthal de Scheg Deventer - vanaf € 3,- 
Een dansweekend vol verschillende dansstijlen, niveaus en leeftijdscategorieën. Leuk voor jong en oud. 

ArtEZ LunchTheater  ll  ArtEZ 
Vrijdag 10 juni 12:15 uur – Deventer Schouwburg - GRATIS 
Elke vrijdag om 12.15 uur start het ArtEZ LunchTheater waarbij studenten van de ArtEZ Hogeschool voor de 
Kunsten optreden. De afdelingen muziek, dans en theater wisselen wekelijks met elkaar af. U ziet werk van 
eerstejaars- tot eindexamenstudenten, veelal eigen gemaakt. Het ArtEZ LunchTheater is gratis toegankelijk en 
elke vrijdag, met uitzondering van de schoolvakanties.. 

Wonderland (6+)  ll  Introdans  
Zondag 19 juni 14:30 uur – Deventer Schouwburg - € 15,-  
WONDERLAND is een voorstelling vol fantasie en avontuur.  

 
 


