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De Wilde Deerne
Zoals de meesten inmiddels wel hebben meegekregen doet
Pavarini mee met de voorstellingen van De Wilde Deerne in
Zwolle.
De Wilde Deerne is een muziektheaterspektakel waarin het
verhaal wordt verteld van een meisje dat 300 jaar geleden in
de bossen rondom Zwolle werd gevonden. Een aantal kinderen
vanuit de basis- gevorderden en specialistengroepen maakt
onderdeel uit van de voorstelling.
Doe je niet mee, maar ben je wel benieuwd? Kijk dan op www.
wildedeerne.nl

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.

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!

Huisvesting
Op korte temijn hopen we meer te weten over de mogelijkheden voor Pavarini om in het nieuwe project Van Wonen huisvesting te krijgen.
Op basis van de enquete (bedankt voor de grote respons hierop!!!) hebben wij onze visie gegeven op de wijze waarop Pavarini
bij kan dragen aan dit project en op de wijze waarop het project
Pavarini verder kan helpen de komende jaren.
We houden jullie op de hoogte over het vervolg.

Circuskamp 2018
Opgeven is nog mogelijk! We hebben nog enkele specialisten
en gevorderden nodig voor de kampweek, maar ook bij de
kampdag van de basisgroep is nog ruimte. Geef je dus snel op.
De data:
Kampweek gevorderen en specialisten: 23 tot en met 28 juli.
De kampdag voor de basisgroepen vindt plaats op 22 juli.

Zomerpresentatie
In 2017 de voorstelling in Odeon en dit jaar sluiten we het cursus
jaar weer “gewoon” af in onze gymzaal aan de Bachlaan met
de zomerpresentatie van alle groepen (dinsdag, donderdag en
zaterdag).
Evenals tijdens de kerstpresentatie zijn ouders, broertjes /
zusjes en opa`s / oma`s van harte uitgenodigd de acts te komen
aanschouwen.
De zomerpresentatie wordt gehouden op zaterdag 30 juni. We
starten om 19:00 uur. Stoeltjes zelf meenemen, consumpties
zijn te verkrijgen in de pauze en hulp bij het opruimen wordt
gewaardeerd!

Aanhanger te huur!
Pavarini heeft onlangs een aanhanger aangeschaft om
circusspullen te kunnen vervoeren bij voorstellingen,
circusspeelplaatsen etc. Maar.....de aanhanger is natuurlijk niet
altijd in gebruik en is dus ook te huur. Mocht je interesse hebben
meld dit dan tijdig!

Het kamp wordt dit jaar georganiseerd op camping Besthmenerberg in Ommen. 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.
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De Grote Clubactie 2017
De grote clubactie van vorig jaar heeft een mooi bedrag
opgeleverd. Het half hoge koord waarvoor we ons best hebben
gedaan is momenteel echter helaas niet te verkrijgen.
Een goed idee voor een alternatieve besteding van het
opgehaalde geld is daarom welkom.
Heb je een goed idee, meld je dan bij de docenten of het
bestuur!

Wist u dat....
.....we komend jaar ook weer meedoen aan De Grote Clubactie?
.......iedereen zich jaarlijks opnieuw moet inschrijven voor het
nieuwe seizoen.?
...... de inschrijfformulieren voor volgend seizoen binnenkort bij u
in de mailbox “vallen”.
..... Nicky en Sira volgend siezoen weer van de partij zijn om les te
geven aan de zaterdaggroepen?
......het lesrooster met daarin alle vakanties ook op onze website
te vinden is?

