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Zomerdansshow 

Op 11 juli om 16:00 uur is het zover, de digitale zomerdansshow van 2021! Om de eerste periode van Dance 

Barendrecht feestelijk af te sluiten, zullen wij de mooie dansen van alle groepen laten zien. 

 

Het is wel een beetje anders dan andere jaren: je hoeft de deur niet uit, je hoeft niet te kiezen aan wie je de 

kaarten geeft en je kan tussendoor gewoon even naar de wc, want de zomerdansshow is dit jaar online! Stuur 

de link door naar vrienden en familie en bekijk samen deze leuke show. Waar je normaal gesproken niet alle 

dansen ziet omdat je moet klaarstaan of moet voorbereiden, zie je nu echt elke dans! Hoe leuk is dat? 

 

Je kunt de zomerdansshow bekijken via de link: https://youtu.be/lpbm-W1Ki4Q.  

Wij hopen dat jullie genieten van de show en contact met elkaar zoeken via de chat op youtube. Deel jouw foto 

van hoe jij de zomerdansshow bekijkt op instagram en tag ons (@dancebarendrecht). Zo lijkt het net of we toch 

een beetje samen kijken! 

 

Veel kijkplezier! 

In deze laatste nieuwsbrief van het seizoen lees je meer over de zomerdansshow, de prijzen van de 

wedstrijden en Dance2Clips, het zomerdoeboek en het Dance Barendrecht presentje dat iedereen vorige 

week heeft ontvangen.  

Prijzenfeest bij Dance Barendrecht 

De laatste twee weekenden van juni stonden in het teken van de KNGU livestreams van de Dance2Shows, 

Dance2Clips en wedstrijden. Wat een feest was het om alle prachtige dansen voorbij te zien komen! 

Dance Barendrecht heeft verschillende prijzen in de wacht gesleept. 

In de Dance2Clips categorie hebben de volgende teams een Award gewonnen. 

A20+   Award voor het beste thema 

B20+   Award voor de beste montage 

B t/m 19  Award voor de beste clip 

C t/m 19  Award voor de meest originele dans  

In de wedstrijd categorie zijn hele mooie punten gehaald door diverse teams van Dance Barendrecht. 

D 6-9  9e plek   13.55 punten 

D t/m 16 2e plek  13.80 punten 

C t/m 13  7e plek  15.75 punten 

C t/m 16  6e plek  14.55 punten 

B t/m 19  6e plaats  21.70 punten 

 

 

https://youtu.be/lpbm-W1Ki4Q


 

 

 

 

 

  
Het zomerdoeboek 
De leiding van Dance Barendrecht heeft speciaal voor alle leden tot en met 13 jaar een zomerdoeboek gemaakt 

met allerlei leuke spelletjes! Zo hoef je je geen moment te vervelen tijdens de zomervakantie! 

Het zomerdoeboek wordt door de leiding van de betreffende groepen via de mail gedeeld aan het begin van de 

zomervakantie.  

 

 

 

Dance Barendrecht drinkfles 
Wat een verrassing was dat, een bezoekje van het bestuur tijdens de les! Alle leden zijn flink verwend met 

de “flessenpost”. Vanaf nu komen wij goed voor de dag bij alle activiteiten met onze eigen Dance 

Barendrecht drinkbeker!  

Tip 1: doe een sleutelhanger aan de dop of plak een naamsticker op de fles. Zo weet je zeker dat je eigen 

beker weer mee naar huis gaat!  

Tip 2: Was jouw beker met de hand (en dus niet in de vaatwasser). Zo blijft jouw beker het mooist! 

Bij het de A20 en de B19 was het dubbel feest, want daar werden de prijswinnaars van de vlaggenwedstrijd 

in het zonnetje gezet met echte Dance Barendrecht cupcakes! 

 

 

 

 Fijne vakantie!! 

 

 Vanaf maandag 19 juli 2021 is het 

zomervakantie. 

https://www.facebook.com/DanceBarendrecht
https://www.instagram.com/DanceBarendrecht
https://www.youtube.com/JazzDancingNL

