
ENSCHEDE - De Cultuurcoach van Enschede en de Huis aan Huis Enschede geven elke week de 
Enschedese amateurkunst de gelegenheid een uittip te verzorgen. Deze week aandacht voor… 
  
 
UITTIP: Lost in Time door jazzdance vereniging Chassé. 
 
Wie zijn jullie? 
Een studenten jazzdance vereniging, 
bestaande uit studenten van UT en Saxion.  
  
Wat gaan jullie doen? 
Zaterdag 14 juni aanstaande presenteert 
S.D.V. Chassé haar eindshow ‘Lost in Time’. 
Wij nemen u mee in een reis door de tijd in 
een spektakel van dans, muziek en toneel 
tijdens deze mooie avond.  
 
Wat maakt jullie activiteit/voorstelling 
speciaal? 
Deze jaarlijks terugkerende eindshow van de 
studenten dansvereniging is het moment 
waar alle drie de dansgroepen die deze 
vereniging rijk is het hele jaar door naar toe werken, om aan het einde van het jaar alles te kunnen 
geven op het podium.  
De danslessen van Chassé worden verzorgd door dansdocent Adinda Groeneveld en zij heeft dan ook 
de choreografieën die deze avond worden vertoond verzorgd. 
 
Waarom moeten de mensen komen kijken? 
De jaarlijkse dansshow heeft steeds een onderliggend thema waarbij er samen gewerkt wordt met 
andere verenigingen van de Universiteit om er een mooie show van te maken. Eerder al waren er 
thema's zoals 'So You Think You Can Dance' en 'Broadway' en werd er onder anderen samen gewerkt 
met de turnvereniging, cabaret vereniging en moderne dansvereniging. Dit jaar zullen er 
gastoptredens zijn van de Lindyhop vereniging Swing Out Loud, de breakdance vereniging Break-Even 
en zangeres Maaike van der Heide. Daarnaast zal de toneelvereniging Nest tussen alle optredens 
door u vermaken met korte toneelstukjes. Kortom een gezellige avond, die u niet mag missen! 
 
Waar en wanneer kunnen we jullie zien? 
Ons optreden vindt plaats op zaterdag 14 juni, om 20.00 uur in gebouw de Vrijhof op de Campus.  
Kaartjes kunt u reserveren via www.cultuur.utwente.nl, onder het kopje voorstellingen. De 
kaartverkoop aan de deur zal om half 8 beginnen. Voor Xtra-card houders kost een kaartje € 3,- en 
voor wie geen Xtra-card in bezit heeft zal het kaartje € 5,- kosten. Hopelijk tot ziens! 

http://www.cultuur.utwente.nl/

