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Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden voor de komende periode 
 

Upstairs Spektakel 29 Juni: 
✓ Kaartverkoop 

Alle leden zijn flink aan het oefenen om iets moois te laten zien.  
Vanaf 1 mei is onze kaartverkoop van start gegaan. Bij het toegangsbandje 
ontvangt u een flyer met ons programma en tijdschema.  
Op uw toegangsbandje staat een nummer, dit nummer is uw nummer voor de 
loterij. Hierbij kunt u leuke prijzen winnen. 
Alle leden krijgen 2 weken voor de uitvoering een bandje en hebben uiteraard 
gratis toegang. 
Kaartjes zijn te koop aan onze balie (voor en na de les).  
29 Juni zijn er mogelijk ook nog kaartjes te koop. Gelieve de kaartjes van te 
voren kopen voor een snelle inloop en gegarandeerd een plekje. Let op er zijn al 
veel kaartjes verkocht. 

 
✓ Kleding Upstairs Spektakel 2019 

• 4 t/m 6 jaar: Regenboog kleuren combineren maakt niet uit hoe. 

• 7 t/m 8 jaar: Donker roze shirt met een spijker broekje + haarband 

• 9 t/m 10 jaar: Rood/wit/zwart kleuren combineren. 

• 11 t/m 12 jaar: leger kleuren combineren 

• extra les donderdag 8tm12 jaar: verschillende neon kleuren combineren. 

• Breakdance: Zwarte broek met een wijd wit T-shirt.  

• 13 t/m 15 jaar Maandag: Roze met zwart en wit. 

• 13 t/m 15 jaar Donderdag : Spijker, zwart en wit combineren (bijv. 
spijkerbroek met zwart witte top of trui of juist een zwarte broek met 
spijkerjasje) 

• 16 + groep: verschillende kleuren en creëer aparte combinaties. 

• United family: Zwart trainingsshirtje en zwarte sport legging. 

• Wedstrijdteams: Hun eigen wedstrijdteam kleding aan. 

• Dance camp: Dance camp shirt met een zwarte broek (Dit geldt voor ieder 
die heeft meegedaan met dance camp 2019) 

Extra (allen) = 

• Kort sjaaltje of doekje voor warming up dance Beyoncé 
https://www.youtube.com/watch?v=MYq0zAQ3lHY 

 
✓ Extra informatie  

• Omdat wij oefenen voor het Upstairs spektakel mogen ouders vanaf nu niet 
meer kijken in de les; het moet tenslotte wel een verassing zijn. 

• Bij Upstairs verzorgen wij ook kinderfit. Zij zullen echter niet deelnemen 
aan ons spektakel. Zij zullen wel een toegangsbandje ontvangen en zijn 
van harte welkom bij het spektakel.  

• Wil je graag oefenen: Alle nummers staan op onze Spotify-account: Upstairs 
dance & fit  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MYq0zAQ3lHY
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Reminder: Parkeren/ Ophalen van uw kind bij locatie Topgym. 
Wij willen u er nogmaals op attenderen dat het verboden is om buiten de parkeervakken 
bij Topgym te wachten en/of te parkeren om uw kind op te halen. We willen u vragen 
uw auto altijd in een parkeerplaats te parkeren, ook als u zelf in de auto blijft zitten. 
Dit om de doorgang te bevorderen en ergernis van andere bezoekers te voorkomen. 
 
Feestdagen 
Officiële feestdagen zijn wij gesloten:  

- Donderdag 30 Mei: Hemelvaartsdag 
- Maandag 10 juni: 2de pinksterdag. 

 
Zomerstop: 
Na 29 juni houden wij een zomerstop van 2 maanden. Per 2 September beginnen onze 
lessen weer. Onze wedstrijdteams trainen in de zomer wel door.  
 
Voor meer UDF Nieuws! 
Kijk onze website www.upstairsdancefit.nl  

Volg ons op instagram en facebook  

http://www.upstairsdancefit.nl/

