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Docentenwissel - Circuskamp - NJF2018

Docentenwissel
Zoals tijdens de kerstpresentatie al aangekondigd vinden er
enkele docentenwissels plaats bij de zaterdaggroepen.
Van Christiaan hebben we inmiddels afscheid genomen en
komende zaterdag nemen we ook (tijdelijk) afscheid van Sira en
Nicky. Zij komen na de zomervakantie weer terug.
Vanaf zaterdag 27 januari worden de lessen gegeven
door Caroline, Femke en Sven, geassisteerd door de vaste
lesassistenten.

Het kamp wordt evenals eerdere jaren gehouden op camping
De Jagerstee in Epe. De gevorderden en specialisten krijgen
weer een week lang een geweldig programma voorgeschoteld
met aan het einde van de kampweek natuurlijk weer een mooi
optreden voor de campinggasten.
Voor de kinderen uit de basisgroep wordt weer het “kamp in één
dag” georganiseerd met aan het einde van de dag een optreden
voor alle ouders.

Maaaaarrrr....
Op zaterdag 20 januari krijgen de zaterdaggroepen eerst nog
een gastles van Freerunner, Stuntman en Entertainer JP de Kam.
Samen met de lesassistenten gaat hij op zaterdag 20 januari de
lessen verzorgen!

Circuskamp 2018
Ook dit jaar organiseert Pavarini weer een circuskamp voor de
basis, gevorderden en specialisten, dus noteer onderstaande
data alvast in je agenda:
Kampweek gevorderen en specialisten: 23 tot en met 28 juli.
De kampdag voor de basisgroepen vindt plaats op 22 juli.

Binnenkort worden de kosten bekend gemaakt en kan iedereen
zich inschrijven.
Eerst even een indruk krijgen van wat je kan verwachten? Kijk
dan op het youtube kanaal van Pavarini en zoek op “ circus kamp
after movie”.

Nederlands Jongleer Festival 2018
In het Hemelvaartsweekend van 13 tot en met 15 mei vindt het
Nederland Jongleer Festival 2018 plaats. Een mooie plek om
kennis te maken met andere artiesten, ideeën op te doen en bij
te leren.
Om een indruk te krijgen van dit festival kijk op www.njf2017.nl
Noteer de datum dus alvast in je agenda!

