
De aankomende tijd staan er een aantal leuke activiteiten op 
het programma en dat is niet zomaar... 

Wij zijn super blij met onze mooie danszaal in Woerden en 
Linschoten. In beide zalen dansen onze leerlingen met veel plezier. 
Maar we willen de lessen graag nog aangenamer maken, want in 
beide zalen missen we nu nog iets...

Fresh Air &Mirrors

www.attitude54.nl  .  info@attitude54.nl
Woerden La Fonteineplein 31 

Linschoten Jacob Barneveldstraat 24



Wat is het ‘probleem’ 
in Woerden en in Linschoten?

 Tijdens de lessen in Woerden wordt het, door het 
enthousiaste dansen en het steeds grotere aantal 
lesuren op één dag, soms heel erg warm in de zaal. 
Vooral in de zomer kan het heel erg warm worden. 
Zweten hoort er natuurlijk bij, maar extreme hoge 
temperaturen in de zaal zijn minder fijn. 

In Linschoten hebben we sinds kort een kleine verrijdbare spiegel in de zaal staan. 
Deze is niet groot genoeg om er met de hele groep voor te kunnen staan, terwijl 
eigenlijk alle leerlingen zichzelf natuurlijk graag zien dansen in de spiegel.

Hoe kunnen we dit 
oplossen?
Om de lessen op beide locaties nog aangenamer te maken, 
willen we graag gaan sparen voor een airco in Woerden en 
voor extra spiegels voor de danszaal in Linschoten. Juf Lisa 
is inmiddels al hard aan het sparen. Daarnaast zullen wij dit 

seizoen een aantal activiteiten organiseren om met elkaar geld in te zamelen om dit 
voor beide locaties te kunnen realiseren. Hiernaast en op de achterkant van dit boekje 
vinden jullie de activiteiten die we op de planning hebben staan. De opbrengsten van 
deze activiteiten zullen we gebruiken voor de airco en spiegel.
 

Crowdfunding
Via de website www.voordekunst.nl zullen wij een crowdfunding project starten. Hier 
is dan voor iedereen te zien hoeveel geld we al ingezameld hebben, wie wat heeft 
gedoneerd, hoe dit ingezameld is, etc. Het geld dat wij inzamelen tijdens de activiteiten 
zullen wij hier ook op storten. 
Na de herfstvakantie zullen wij ons project via deze site online zetten en kunnen jullie 
volgen hoe het gaat. De link hiervan ontvangen jullie dan per e-mail.



Wil jij ons helpen?
Daar zijn wij dan super blij mee! Je bent dan van harte welkom tijdens de verschillende 
activiteiten die we organiseren. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om zelf een 
leuke actie te bedenken om geld in te zamelen, bijvoorbeeld door lege flessen in te 
zamelen, cup cakes verkopen, etc. Gewoon geld doneren mag natuurlijk ook. Dit kan 
via ons project op voordekunst.nl (vanaf na de herfstvakantie) of door het geld in de 
hiervoor bestemde spaarpot op de dansschool te doen. 
Heb je zelf nog andere leuke ideeën? Dan horen wij het graag!

AGENDA

15:30–17:15 uur – Binnenstebuiten
 NL gesproken, alle leeftijden

Dinsdag 18 oktober
filmmiddag/avond 
Op dinsdag 18 oktober organiseren wij een 
bioscoopmiddag in de danszaal in Woerden.  
Alle leerlingen zijn van harte welkom om 
‘Binnenstebuiten’ en/of ‘Streetdance’ te 
komen kijken. Ook niet-leden zijn welkom.  
De kosten hiervoor zijn €3,00 per persoon. 
Voor wat lekkers en wat te drinken zorgen wij. 
Inschrijven voor deze activiteit kan op de lijst 
op de deur of door te mailen naar 
info@attitude54.nl. De zaal gaat een kwartier 
voor het begin van de film open. De €3,00 
euro hoeft niet van te voren betaald te 
worden maar mogen jullie als de zaal open is 
in onze crowdfunding-spaarpot doen. 
PS. Neem je eigen kussen/slaapzak/deken mee 
om lekker comfortabel de film te kijken ;-)

19:00–21:00 uur – Streetdance
NL ondertiteld, vanaf 8 jaar

Zie de achterkant voor nog meer activiteiten!



Woensdag 19 oktober 
Modellen-party 
Ben jij gek op mooie kleding?  En houd je ook 
wel van make-uppen? Geef je dan op voor onze 
modellen-party in de herfstvakantie. Tijdens 
deze party (1,5 uur) mag je dan verschillende 
outfits uit ons kostuumhok aan. Daarnaast is er 
even tijd om te make-uppen en zullen wat leuke 
foto’s maken die je na afloop per e-mail thuis 
ontvangt. Ook doen we wat leuke modellen 
spellen/oefeningen op muziek.  

De kosten hiervoor zijn €9,00 per persoon. 
Inschrijven hiervoor kan via info@attitude54.
nl. Schrijf je op tijd in, want vol=vol. We zullen 
ongeveer de hiernaast vermelde tijden aanhouden. 
De precieze tijd ontvang je na inschrijving per 
e-mail. Dit hangt af van het aantal inschrijvingen. 

Wij hopen dat jullie dat jullie enthousiast zijn over ons crowdfunding 
project ‘Fresh Air & Mirrors’ en we de komende tijd met heel veel 

gezelligheid genoeg geld inzamelen voor beide locaties. Who’s in? 

Zaterdag 17 december 
Let’s Dance (Dansmarathon)

Reserveer zaterdag 17 december alvast in je 
agenda… Op deze dag organiseren wij een 
dansmarathon! Wij dagen jullie uit om  een aantal 
sponsors te zoeken en vervolgens zo lang mogelijk 
bij ons te komen dansen (tussen 9.00-21.00 uur). 
Hoe lang houd jij het vol? 
Meer info hierover volgt later. 

10.00-11.30 – 4 t/m 6 jaar
12.30-14.00 – 7 t/m 9 jaar
14.30-16.00 – 10 t/m 12 jaar
16:30-18:00 – 13+


