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extra nieuws in De Tent!

Open Podium: De Nacht van Lilith

Ha Tent-ers!

Nog een nieuwsbrief in juli? Ja! Want ik wilde jullie op de hoogte stellen van een

bijzondere nacht waar jij aan kunt deelnemen. 

De Nacht van Lilith
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Ik schrijf  bovenaan de nieuwsbrief wel "open podium" maar in werkelijkheid ligt het

net ietsje genuanceerder. Want ik weet het... optreden is eng. 

Hoeveel mensen dromen er wel niet van om een leadzangeres te zijn, of te dansen zoals die

ene fantastische danser op het podium, of te zijn zoals de schrijver die verhalen voorleest

voor publiek.

En toch doe je het niet. De verhalen liggen al jaren in de kast. Dansen doe je alleen als er

niemand kijkt. En zingen alleen onder de douche. Maar wat zou het fijn zijn als... als je het

echt zou durven.

Ik maak het je een beetje makkelijker. Ik organiseer een nacht waarin jij in een

veilige omgeving op kunt treden.

Want, wat als er een podium is, waarbij je het publiek kent, en het publiek strikt op

uitnodiging er is? Wat, als er een podium is, waarbij het publiek je sowieso 100% zal

supporten? Wat nou, als ik, andere professionals en de groep jou helpen naar de

performance toe, in de vorm van zeven inspiratie avonden op de maandagavond?

En dat JIJ een keer in het middelpunt mag staan en dat GIGANTISCHE applaus in

ontvangst mag nemen...

Dit is jouw kans om samen met een begripvolle, fijne, gezellige groep plus

professionele coaches te werken aan een performance, die je mag tonen op De Nacht

van Lilith. 

Je mag zingen, dansen, schrijven, stilstaan, bekeken worden, schilderen, rappen,

twerken, jongleren, paaldansen, burlesque-en, of een one-wo/man-show opvoeren.

Wah ge wilt, HET KAN!

Deze avond staat helemaal in het teken van JOU, dat jij jouw minutes of fame kan

ervaren.

Data:

De Nacht van Lilith: zaterdag 7 december

Zeven inspiratieavonden: twee wekelijks op maandag 19:30 - 22:00, vanaf 9

september t/m 2 december.

Ik heb plek voor 8 man... dat is niet veel.. maar het is wel mogelijk dat jij er aan

mee doet.. Het enige wat jij hoeft te doen, is over die ene drempel stappen.

 Wil je meedoen met De Nacht van Lilith en met de zeven inspiratie-avonden?

 Stuur dan even een berichtje naar info@dansstudiodetent.nl met een klein

beetje info over jezelf en waarom je mee wilt doen!

Heel veel liefs,

mailto:info@dansstudiodetent.nl


Simone

Niet iets voor jou, maar wel voor
iemand anders?

Stuur ze dan door naar de website! Klik op de button hieronder!

De Nacht van Lilith
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