AFSLUITING SEIZOEN 2010-2011
Op zaterdag 2 juli jl. hebben wij een
fantastisch eindfeest gehad in de
welbekende Dance Studio Ricardo Sibelo.
De inloop was om 18.30 uur en om
19.00 uur was de zaal al aardig vol. Jack
heette iedereen van harte welkom en
blikte kort terug op het afgelopen jaar.
Zoals hij zelf al aangaf, richten wij ons nu
vooral op de toekomst, waarbij wij ons als
een vernieuwde positief ingestelde groep
gaan inzetten om in november drie
geweldige voorstellingen neer te zetten.

Vervolgens heette Ricardo ons welkom en
werd er een enorme fles champagne
geopend. Wij proostten op een gezellige
avond en een mooie toekomst voor
CANTIAMO.

De BBQ op het terras stond inmiddels lekker te roken en binnen had men ook nog keuze
uit diverse gerechten zoals pasta, salades e.d. Tijdens de maaltijden door was er een
“Open Podium”, waar goed gebruik van werd gemaakt. De stemming zat er al snel in en
niks was te gek.

Er werd gelachen, gezongen en iedereen genoot zichtbaar.

Het repertoire liep uiteen van komisch tot serieus en de
dochter van Trees, Mirella Reiche, heeft haar en ons
enorm verrast met een lied uit een operette en twee
opera-aria’s.

Ook was er een DJ aanwezig die al begon op te warmen. Al
snel kwamen de beentjes van de vloer en kregen wij zelfs
van Ricardo een “spoedcursus” Salsadansen.

Wat uiteraard ook niet mocht
ontbreken was de BINGO!
En zoals altijd: wat hebben die
beginners toch een geluk. 

Na twee rondes werd er weer
lekker gedanst en traden
Ricardo en Vera Weber op en
gaven zij een mooie
tapdansshow.

Alsof dat nog niet genoeg was, trad
Ricardo nogmaals solo op en deed hij een
act op de song “Mr. Bojangles”, zijn grote
idool. Dit optreden ontroerde menigeen,
vooral omdat goed te zien was dat Ricardo
vanuit zijn ziel zingt. Nogmaals onze dank
voor dit geweldige optreden!

Last but not least trakteerde
Ricardo ons op een heerlijke taart,
die een theater voorstelde met een
aantal titels er op van door ons
opgevoerde operettes en
CANTIAMO in de spotlights.
Heerlijk! Ondertussen danste men
er weer vrolijk op los tot in de late
uurtjes.

Het was een zeer geslaagd eindfeest dat voor de “oude” en “nieuwe” leden tevens een
goede gelegenheid was om elkaar wat beter te leren kennen. En dat is zeker gelukt! De
nieuwe leden voelden zich als een vis in het water en het leek alsof men elkaar al jaren
kende. Er zijn heel wat leuke contacten ontstaan, die zeker zullen worden voortgezet
tijdens de wekelijkse repetities!

