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Heen en weer, de Dood is in beweging
Raakt een graf met zijn hiel,
De Dood speelt te middernacht een dansdeuntje,
Heen en weer op zijn viool.

De winterwind fluistert en somber is de nacht
het gejammer betovert de lindebomen;
De witte skeletten schDe witte skeletten schijnen dwars door de schaduw heen
De luchtstroom danst onder hun grote lijkwaden,

Heen en weer, iedereen is in de weer,
Je hoort het kloppen van de botten van de dansers,
een wulps stel zit op het mos
alsof ze genieten van voorbije genoegens.

Heen en weer, de dood gaat voort
Krassend op zKrassend op zijn schelle instrument.
Een gordijn schuift opzij: de danseres is naakt!
Haar danspartner omhelst haar liefdevol.

De dame is, zegt men, markiezin of barones.
En de groene minnaar een arme wagenmaker -
Jakkes! Zie hoe zij zich overgeeft
Alsof de lomperd een baron was!

Heen en heen, wat een sarabande!Heen en heen, wat een sarabande!
Cirkels van doden geven elkaar een hand!
Heen en heen, in de bende zie je
De koning huppelen bij een boer!

Maar ssst! Plotseling stopt de rondedans,
Ze haasten, ze vluchten, de haan heeft gekraaid
O, de prachtige nacht voor de arme zielen!
En leEn leve de dood en de gelijkheid!
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Act 1
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Zomerrooster
Lekker actief bezig zijn met dans en theater in de zomervakantie? Dat kan bij Focus! 

Van 8 juli t/m 16 augustus 2013 zijn er wekelijks lessen te volgen in de studio. Er komen 
verschillende stijlen aan bod. Teveel om op te noemen, maar denk bijvoorbeeld aan: 
Lady Hiphop, Modern, Afro Jazz, Vogue of Burlesque! De lessen zijn naar niveau en 
leeftijd ingedeeld.

JJe kan de lessen naar willekeur volgen met een stippenkaart. Elke les van 60 minuten 
is 1 strip. Volg je een intermediate/gevorderde (B/C) les van 90 minuten, dan kost dit 
1 1/2 strip. Er zijn vier kaarten verkrijgbaar, namelijk:

Kijk voor meer informatie, de aangeboden dansstijlen, het rooster, of om een 
strippenkaart te kopen op onze website: www.focusstudio.nl 

elke dinsdag

elke maandag
elke dinsdag

elke donderdag

elke maandag
elke dinsdag

elke donderdagelke donderdag

elke maandag
elke dinsdag

elke donderdag

van 16:30 tot 17:30 uur

van 18:00 tot 19:00 uur
van 17:30 tot 18:30 uur
van 18:00 tot 19:00 uur

van 19:00 tot 20:00 uur
van 19:00 tot 20:00 uur
vvan 19:00 tot 20:00 uur

van 20:00 tot 21:30 uur
van 20:00 tot 21:30 uur
van 20:00 tot 21:30 uur
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  www.facebook.com/dansstudiofocus
  www.twitter.com/dansstudiofocus

  www.youtube.com/dansstudiofocus
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Een woord van dank



BLOEMEN, PLANTEN, LIFESTYLE
Gronausestraat 1163  //  7534 AG  Glanerbrug  //  053 - 4613202

www.fleureninterieur.nl     


