En verder

Thomas Jazzdansdagen wordt

Thomas Dance!

In het weekend van 12 en 13 oktober 2013 organiseert Thomas de 32ste editie van
de Thomas Jazzdansdagen in Eindhoven onder een nieuwe naam: Thomas Dance!
Door: Tineke Meens

I

In september 2012 is Fontys Sporthogeschool verhuisd naar
een nieuwe locatie aan de Theo Koomenlaan te Eindhoven.
Thomas is met haar activiteiten meeverhuisd. De in april
2013 georganiseerde 45ste Thomas Oriëntatie Dag, was voor
velen van ons een geslaagde eerste kennismaking met deze
nieuwe locatie. Momenteel zijn we bezig de 32ste editie van de
Thomas Jazz Dansdagen voor te bereiden.

worden er, naast de vertrouwde dansworkshops, ook dansworkshops aangeboden die aansluiting vinden bij docenten lichamelijke
opvoeding uit het primair- en voortgezet onderwijs. Het succes van de
workshop: ‘spelend leren dansen’ gegeven door de sectie Bewegen
en muziek van Fontys Sporthogeschool tijdens de 45ste Thomas Oriëntatie Dag, wordt ook bij Thomas Dance aangeboden. Hierdoor worden
de verschillende deelnemers beter bediend.

De verhuizing van de Sporthogeschool van Tilburg naar Eindhoven is
voor ons een mooie gelegenheid om verandering en vernieuwing aan
te brengen. Als eerste was de Thomas Oriëntatie Dag aan de beurt
en nu gebruiken we deze gelegenheid om het concept en de naam
van de Thomas Jazzdansdagen te vernieuwen. Thomas Jazzdansdagen
wordt: THOMAS DANCE!

Thomas Dance vindt voortaan plaats op twee dagen. Dit jaar is dat op
zaterdag 12 en zondag 13 oktober 2013 te Eindhoven.

Nieuw concept

De Thomas Dance Commissie bestaat uit: Florieke Mulders, Joske Meijs
en Tineke Meens �❚

Foto: Hans dijkhoff

In het nieuwe concept worden de sterke punten van het oude programma behouden. De focus ligt bij Thomas Dance op het aanbieden
van verschillende niveaus binnen diverse dansstijlen. Tegelijkertijd
willen we het aanbod en de doelgroep uitbreiden. De komende editie

Noteer bovenstaande data alvast in je agenda en houd de website
www.kvlo-thomas.nl en facebook: Thomas Dance, in de gaten, voor
meer nieuws over de workshops, dansstijlen, inschrijving maar ook
voor ander nieuws!
We hopen je binnenkort te mogen ontmoeten op één van de Thomas
activiteiten!
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