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Voor elke leeftijd en elk niveau is er wel een 
leuke groep te vinden of je nu beginner of 
gevorderd bent. Zo zal bijvoorbeeld een 6 jarige 
nooit bij een 10 jarige in de groep komen. Maar 
vinden wij het wel heel belangrijk dat vriendjes of 
vriendinnetjes samen in een groep komen. Het 
dansplezier staat echt voorop.

Voor de liefhebbers is er eind van het seizoen 
een grote eindshow waar iedereen aan mee 
mag doen en waar iedereen zich even artiest 
kan voelen op een enorm podium met het juiste 
licht en geluid en met twee keer een volle zaal 
publiek.

Ook doet de dansschool veel mee met wedstrij-
den waarbij al vele prijzen zijn gewonnen. Er 
komen geregeld gastdocenten, charity dagen, 
dolle dwaze dansdagen, optredens, modeshows, 
enz.  

Als je echt talent hebt en je bent enthousiast 
genoeg dan kun je doorstromen naar de selec-
tiegroepen. De selectiegroepen vanaf 12/13 jaar 
worden klaargestoomd voor optredens in het 
hele land. Toch, al kom je niet in een selectie-

Dansen met plezier!

groep dan geen nood. Je bent lekker aan het 
dansen, kan optreden als je dat wilt en je voelt je 
goed met vrienden om je heen.

Een dansles bestaat uit het opwarmen van de 
spieren, lenigheid-, techniek- en coördinatieoefe-
ningen en natuurlijk dans. Elke les wordt er een 
nieuw stuk dans aangeleerd zodat je een stok 
achter de deur hebt om wel elke week te komen. 

Graag zouden wij ook nog meer jongens zien. 
En nee, die hoeven niet in een strak broekje op 
toneel!

Het nieuwe dansseizoen start 9 september 
a.s. Iedereen die een proefles wil nemen of het 
gewoon eens wil proberen kan zich aanmelden 
via email: nicole@showballetnicole.nl, of stap 
gewoon eens binnen voor informatie. Via de bar 
van de dansschool kan je door een glazen wand 
naar de les kijken.  En is je kind aan het dansen 
en wil je ondertussen zelf liever fitnessen? Ook 
geen probleem.  De buurvrouw Beuving Sport 
heeft zelfs kortingskaarten voor leden van de 
dansschool.

Jazz- en showballet Nicole is in haar 26-jarige bestaan een begrip geworden in de Ronde Ve-
nen. Honderden leden dansen of hebben gedanst bij deze dansschool vanaf de peuters (vanaf 
2 jaar!) tot en met de senioren. De dansschool is laagdrempelig, gezellig, actief maar heeft 
vooral een eigen stijl. De dansschool danst! Je wordt er niet alleen fit of lenig of sterk, maar 
je danst! En daar word je blij van! Of dit nu streetdance, jazz- of showballet is, de dansgroep 
kiest de stijl veelal zelf. 
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