Postbus 5162, 6802 ED Arnhem
026 3129000
info@rijnijssel.nl
www.rijnijssel.nl

PERSBERICHT
12 juni 2017
Ode aan helden Beyoncé en Nelson Mandela

Dansvoorstellingen studenten Rijn IJssel in Stadstheater Arnhem
Studenten van de dansopleidingen van Rijn IJssel geven op maandag 19 en dinsdag 20 juni
drie eindvoorstellingen in het Stadstheater in Arnhem.
Op maandag 19 juni brengen studenten van de dansopleiding Artiest Show en Urban in hun
voorstelling een ode aan diverse helden: van Beyoncé tot Nelson Mandela en van Lady Gaga
tot Aletta Jacobs. Aanvang 20.00 uur.
Een dag later, op dinsdag 20 juni geven studenten van de opleiding Dans Fast Track twee
keer een eindvoorstelling waarin ze verschillende dansen presenteren. Bovendien laten
studenten van de opleiding Artiest Dans Show en Urban een selectie zien van dansen uit de
show van maandag 19 juni. Deze eindvoorstellingen worden twee keer opgevoerd, om 17.00
uur en 20.00 uur.
Kaarten
Kaarten voor de voorstellingen van 19 en 20 juni zijn voor 10 euro te verkrijgen via
www.studio26.nl.
Extra auditie dansopleiding Rijn IJssel
Voor komend schooljaar 2017-2018 vindt bij Rijn IJssel op 26 juni een extra auditieronde
plaats voor de dansopleidingen. Deze opleiding voert Rijn IJssel samen met Studio 26 uit.
Voor meer informatie kijk op Rijn IJssel.nl.

Meer informatie:



Voor vragen en meer informatie bel of mail onze persvoorlichters Leo Smid, 06 43 56 08 40,
l.smid@rijnijssel.nl of Karin Jansen, 06 28 55 73 91, k.jansen@rijnijssel.nl.



Rijn IJssel is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie in de regio
rond Arnhem. Wij zijn een ondernemende onderwijsinstelling die meer dan 11.000 studenten opleidt als
échte vakmensen. Ons onderwijs is toekomstbestendig en stevig verbonden met het werkveld. Samen met
bedrijven en instellingen creëren we een leeromgeving waarin studenten hun talenten ontdekken. Met een
diploma van Rijn IJssel ben je klaar voor een vervolgopleiding of om direct op de arbeidsmarkt aan de slag te
gaan.

