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YEAH! Vanaf nu hoef je niets meer 

te missen. Dankzij onze 

maandelijkse nieuwsbrief blijf jij op 

de hoogte van alles wat er speelt 

binnen onze Oxygen-familie! 
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WHAT’S UP?! Een overzicht van 

geplande activiteiten, allerhande 

mededelingen en our wall of fame.  

Pagina 4 

IN THE SPOTLIGHT! Iedere maand 

stellen we dezelfde vragen aan een 

lid of betrokkene van onze 

academy.  Let’s get to know each 

other! 

 

“Oxygen is veel 

meer dan 

dansen. 

Oxygen is LIFE!” 
Jennifer Romen  

oprichter en creative director Oxygen 
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JOIN OUR CLUB! 
Oxygen bestaat 5 jaar! En wat zijn we trots! In de afgelopen jaren heeft onze academy,  

onder leiding van Jennifer Romen, een indrukwekkende groei doorgemaakt.  

Een visie en een droom krijgen steeds meer vorm. Onze hechte familie wordt alsmaar  

groter. Met lessen voor de Urban Kidz, in de Pre-Academy én de Academy biedt Oxygen  

een plek aan dansers vanaf 6 tot 18 jaar. We stimuleren hen om alles uit zichzelf te  

halen en hun dromen waar te maken.  

Wij geloven in die dromen. Tegelijk vinden wij dat ze niet beperkt mogen worden  

doordat ze onbetaalbaar blijken te zijn. Maar alles heeft een prijs. Dat geldt ook voor  

onze dansruimtes en natuurlijk de docenten uit binnen- en buitenland die wij naar onze  

academy halen. Kwaliteit kost geld, ook in de danswereld. Toch willen wij geen extra druk  

leggen op de lidmaatschapsgelden. Wij vinden immers dat onze academy toegankelijk  

moet blijven voor ieder toptalent! 

Om die reden nodigen we iedereen uit om lid te worden van onze Club van 100! Met 

een vaste, structurele financiële bijdrage ondersteun jij onze groei. Zo maak je het 

bijvoorbeeld mede mogelijk om onze academy te laten verhuizen naar een andere 

locatie, met meer dansruimtes, een betere bereikbaarheid én goede parkeerfaciliteiten. 

Komende week sturen wij een uitnodiging via de mail om lid te worden. We leggen dan 

verder uit wat de Club van 100 inhoudt, hoe we onze leden belonen en wat het fiscale 

voordeel inhoudt (particulier en zakelijk). Houd je mail dus in de gaten en stuur het door! 

Iedereen kan lid worden, dus ook je oom, nicht, buurvrouw, opa, collega of vriend. Of 

misschien heb je wel een eigen onderneming of ken je een bedrijf dat ons wil sponsoren. 

Dat is allemaal mogelijk! So, spread the word and join the Club!   
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WHAT’S UP? 
Iedere maand brengen wij je op de 

hoogte van wat er speelt in onze academy 

en bij Oxygen. We geven een overzicht 

van de geplande optredens en 

evenementen. Natuurlijk besteden we 

aandacht aan de topprestaties van onze 

talenten bij recente wedstrijden. Tenslotte 

vertellen we je over andere zaken, zoals 

huishoudelijke mededelingen, de 

ontwikkelingen met de Club van 100 en 

nog zoveel meer. 

Heb je zelf ook iets te melden? Laat het ons 

weten! Stuur jouw bericht naar 

redactie@oxygenacademyofdance.com  

 

   

 

Winnaars The Phaze International 

Agenda komende maand: 

Door de coronamaatregelen is dit lijstje 

helaas héél erg kort. We hopen dat we snel 

weer kunnen genieten van optredens, 

wedstrijden, battles en nog zo veel meer. 

23/12 laatste training academy in 2021 

10/01 eerste training academy in 2022 

 

Algemene mededelingen: 

 Oxygen 2.0 bestaat dit seizoen uit 69 

dansers, in de leeftijd van 7 t/m 23 jaar. Er 

zijn 11 nieuwe dansers bijgekomen. 

Welkom bij de Oxygen-familie! 

  

 Vanaf dit seizoen kunnen kids van groep  

7 en 8 (basisschool) deelnemen aan het 

unieke opleidingstraject van de Pre-

Academy. Wekelijks krijgen zij les in ballet, 

modern en urban.  

Watch out, the next Oxygen-generation is 

coming! 

 

 Kan je niet naar een training komen door 

corona, school of een andere reden?  

Geef dit dan altijd op voorhand door aan 

Manouk Retera. Thanks and stay safe! 

Oxygen 2.0 wint The Phaze International 

Wat zijn we trots! Oxygen 2.0 (foto hierboven) 

heeft een geweldige overwinning behaald. 

Bij de online wedstrijd The Phaze International 

lieten ze concurrenten uit de hele wereld 

achter zich. Een jaar geleden(!) vond de 1e 

ronde plaats. Na een strenge selectie 

bemachtigden ze een van de 30 

finaleplekken. Voor deze finale is een video 

gemaakt met een indrukwekkende choreo 

en fantastische effecten (met dank aan het 

creatieve brein van Jennifer). Deze 

creativiteit én de perfecte uitvoering van de 

dansers leidde tot het geweldige resultaat. 

Na een zenuwslopende online uitzending op 

27 november jl. werd Oxygen 2.0 gekroond 

tot Grand Champion! Wat een topprestatie, 

meiden! 

Met dank aan Lieke Drummen (danseres Oxygen 

2.0 én winnares) voor haar enthousiaste bijdrage 

aan dit bericht.  

 

Oxygen on tour met Breakin’ Convention 

Oxygen (18+) heeft in 2021 op podia in heel 

Nederland gestaan met het hiphopfestival 

Breakin’ Convention. Onze dansers hebben, 

samen met Jennifer, een black light 

uitvoering laten zien van wereldniveau!  

mailto:redactie@oxygenacademyofdance.com
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Maak kennis met … 

Jana Andela 

 

Leeftijd: 14 jaar 

Woonplaats: Maastricht 

Dol op:  dansen natuurlijk, maar ook 

fashion, creatief bezig zijn, battles en 

being part of the Oxygen-family 

Hekel aan: stress en zenuwen, 

hoewel dit me wel vaak helpt bij een 

battle of wedstrijd om beter te 

presteren 

Droomt van: een grote battle winnen 

zodat iedereen mijn naam kent 

Danst al 8 jaar 

Lid van de Oxygen-familie sinds 2018 

 

  

 

IN THE SPOTLIGHT! 

1. Wat betekent dans voor jou? – Dans is voor mij vrijheid. Ik kan doen en zijn wat ik wil. Ik kan 

niet zonder dans. Het is een manier om me uit te leven, mezelf te verliezen en vervolgens ook 

weer terug te vinden. Als de muziek aangaat, voel ik iedere toon in mijn lichaam, waardoor ik 

niet anders kan dan bewegen. 

 

2. Wat betekent Oxygen voor jou? – Oxygen is een plek waar ik me heb kunnen ontwikkelen tot 

wie ik nu ben. Ik leer er zo ontzettend veel van al die verschillende topdocenten. Ik ben 

dankbaar en trots dat ik bij de Oxygen-familie hoor. 

 

3. Waar zie jij jezelf over 10 jaar? – Misschien ben ik over 10 jaar zelf wel een topdocent! Dan 

heb ik veel battles gewonnen en kent iedereen mijn naam. Wellicht heb ik dan veel culturen 

uit de hele wereld gezien die mijn eigen stijl hebben beïnvloed. Zo kunnen mensen mij 

herkennen vanuit mijn eigen stijl en willen ze dit ook van mij leren.  

 

 

 
Deze nieuwsbrief is een maandelijkse uitgave van Oxygen – Academy of Dance. Voor tips, mededelingen of vragen kan je een bericht 

sturen naar redactie@oxygenacademyofdance.com 

 

mailto:redactie@oxygenacademyofdance.com

