Informatie over Dans/Workshop/Showdag 14 mei 2022
Jullie zijn vanaf 10.00 uur welkom als de deur open gaat, entree € 7,50 inclusief
een kopje koffie/thee bij binnenkomst voor iedereen, en na de opening om
10.30 uur volgen de workshoprondes.
Er is een pauze ingelast en na de workshops kies je je favoriete dans uit en geef
je met je groep een geweldige show voor de andere deelnemers en publiek.
Publiek zoals ouders /begeleiders/familie/vrienden zijn vanaf 15.00 uur van harte
welkom. Dus nodig ze allemaal uit om naar je te komen kijken.
Entreeprijs voor hen is slechts € 3,00 per persoon.
Deze dag eindigt met de spectaculaire shows tussen 15:30 en 17.00 uur.
Inschrijfformulier graag uiterlijk 5 mei 2022 mailen naar info@inclusivedancenl.nl
Ben je een leraar of in opleiding daarvoor vermeldt dit dan op het formulier.
Voor vragen bel je met Corrie van Hugten. Zij is bereikbaar via nr. 020-6436410 bij
voorkeur tussen 10.00 – 16.00 uur of met Mieke Peters op nr. 06-47904347 alleen na
17.00 uur.
Aangezien er meerdere locaties zijn van het RSG Lingecollege is voor de volledigheid
onderstaande kaart bijgevoegd. Het adres is:

Locatie RSG Lingecollege, Heiligestraat 78, 4001 DN Tiel

Inschrijfformulier Dans/Workshop/Showdag 14 mei 2022
Persoonlijke gegevens
Naam
Adres
Postcode

Plaats

E-mail adres:
Tel nr. /GSM
Maak hieronder je keuze welke dans je wilt doen per ronde.
Ronde
1)
2)
3)
4)

Rolstoelspecial
Corrie v Hugten
Salsa

Switch2move

Stephen Cassidy

MijAng en Carla

Doofspecial

Stijldans ballroom

Katie de Waal

MijAng en Carla

Blindenspecial

Switch2move

Stephen Cassidy

Andrew Greenwood

Rock en roll

Andrew Greenwood

Stijldans ballroom

Modern

Dit wil ik dansen/
mijn keuze:
1)

Simone

HipHop

Fundance

2)

Katie

HipHop

Modern

3)

Simone

Rock en roll

Fundance

4)

Stephan

Middels ondertekening van dit formulier geeft de deelnemer en/of verantwoordelijke
ouder/voogd/begeleider/ etc.. expliciet toestemming voor het gebruiken van
persoonlijk beeld en geluidmateriaal voor promotionele doeleinden ten behoeve van
de Stichting Inclusive Dance NL.
Daarnaast geeft de ondertekenaar ook expliciet toestemming voor het verwerven,
bewaren en gebruiken van persoonlijke gegevens ten behoeve van de dansdag en
daaraan gelieerde activiteiten.
Datum :

Handtekening

-

-

