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JA! ZON!

De zomer is begonnen. Dat betekent ook dat het wat rustiger wordt in De Tent. Wil je

zeker weten dat de les doorgaat? Lees er meer over in het kopje 'lessen en

supersaas'. Simone gaat daarnaast volgende week naar Lissabon om inspiratie op te

doen voor de Tent!

 In deze nieuwsbrief:

Lessen en supersaas

Simone's trip naar Lissabon

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6e346f376d36


Blog ik+ik !

meer blogs lezen?

Lessen en supersaas

! Van 30 juni t/m 7 juli is er geen les in de Tent ! 

Verder blijven alle lessen voor volwassenen gewoon doorgaan in de zomer. Het is

rustig, dus  daarom wil ik jullie vragen om rekening te houden met het volgende:

5 uur van tevoren zal worden besloten of de les doorgaat of niet. Als de les dus

om 19:00 begint, schrijf je dan in vóór 14:00.

De les op vrijdagochtend wil ik graag besluiten op donderdagen voor 18:00.

Vergeet je dus niet op donderdag in te schrijven.

Schrijf je altijd in voor de les, zodat je je punten van je strippenkaart inzet.

Plan je lessen in!

http://www.simonenarraina.com/blogs-en-verhalen/
https://www.supersaas.nl/schedule/Dansstudio_de_Tent/lesrooster


Simone gaat naar Lissabon! Van 30 juni tot en met 7 juli zal ik in

Lissabon zijn om lessen te volgen bij

paaldansstudio Pole Heart in Lissabon.

Daar zal ik ook een les Exotic Pole

geven. (Hmmzz welke pleasers gaan

mee??) 

Daarnaast hoop ik een private te kunnen

volgen bij Tamara Levinson; ook wel

bekend als Cuchira. Zij is, net als ik, bezig

om dans en beweging te benaderen op

een therapeutische

helende manier. Ik kan nooit genoeg

leren over de helende kracht van

beweging en ook fijn om zelf weer even

leerling te zijn.

ZIN IN!!

Op 8 juli ben ik weer terug, VOL

INSPIRATIE, dus bereid je maar voor op

een hoop nieuwe energie!

Inspiratie trip!

Blog!



Lees hier de laatste!

ik + ik = ik Lome zomers vragen om leesvoer. Ik vond

een tekst terug uit 2009 die ik graag met

jullie wilde delen. 

Het is een verhaal over dat ik mezelf tegen

kom, lijfelijk, alsof het werkelijk een tweede

persoon is. Ik beschrijf hoe fijn het is, maar

ook hoe het eindigt met een knallende

ruzie en het vertrek van andere ik. In de

versie van 2019 mag ik lekker blijven. Want

mezelf tegenkomen, is het beste wat me

ooit is gebeurd.

Blog!

een blog over jezelf letterlijk tegen het lijf lopen

Dansstudio De Tent
Rozenstraat 29

5014AJ
Tilburg

http://www.simonenarraina.com/blogs/ik-ik-ik/
http://www.simonenarraina.com/blogs/ik-ik-ik/
http://www.simonenarraina.com/blogs/ik-ik-ik/


Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld op onze
website of omdat je lessen/workshops volgt bij De Tent. 
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