
AVIVA EN PHOENIX VIEREN SAMEN 30 JAAR A.V.O. 
A.V.O.-JUBILEUMDAG  ZATERDAG 17 MAART 2018 

UITNODIGING DEELNEMERS 
 

Het gevarieerde jubileumfeestprogramma heeft drie onderdelen: 
 

 

1. WORKSHOPS TOPPERS VAN TOEN TERUG 
Van 14.00 tot 17.30 uur zijn er meerdere workshops voor verschillende doelgroepen o.l.v. 
docenten van de twee verenigingen. Toppers uit de A.V.O.-dansprogramma's van de 
afgelopen 30 jaar en uit de historie van Phoenix Vocaal worden opgehaald. Herkenning of 
nieuw, dat is afhankelijk van je ervaring. 
Meerdere malen zijn er parallel drie workshops: 

• Dans voor BEGINNERS EN SENIOREN 
• Dans voor HALFGEVORDERDEN EN GEVORDERDEN 
• ZANG EN MUZIEK (beheers je een instrument, dan kun je dat meenemen) 

Je hoeft je niet op te geven voor een specifieke workshop; kies die op de dag zelf. 
 

2. INTERNATIONAAL BUFFET 
Van 18.00 tot 19.30 uur is er een heerlijk gevarieerd internationaal buffet. Je kunt je opgeven 
om mee te eten, maar we hebben ook koks nodig om dit lekkers klaar te maken! Meld je 
daarvoor aan via de strook op het formulier UITNODIGING KOKS. 
 

3. BAL NON-STOP NOSTALGIE 
Van 20.00 tot 22.30 uur is er bal met toppers uit 30 jaar A.V.O.-dansprogramma’s o.l.v. onze 
eigen docenten. Tussendoor een optreden van dansensemble Phoenix. 
Tot slot is er nog tijd om gezellig na te kletsen met een drankje en een hapje. 
 

 
OPGAVE: Uiterlijk 15 februari 2018 via de website of op de inschrijflijst bij AVIVA of 
  Phoenix. Geef de programma-onderdelen aan waaraan je wilt deelnemen. 
KOSTEN: Toegang per los onderdeel € 5. Hele dag € 10. 

Betaling aan de zaal of uiterlijk 2 dagen van te voren overmaken op 
  NL07 INGB 0003 0105 80, of NL08 RABO 0103 1579 56 
  t.n.v. Phoenix  Apeldoorn. 
  Consumptiemunten ter plekke te koop à € 1. Consumptieprijzen: 

• Koffie & thee & fris & snoep & chips: 1 munt 
• Wijn & bier: 2 munten 

PLAATS: De Veste, Fabianusstraat 4, Apeldoorn 
 

 

HET APELDOORNS VOLKSDANSOVERLEG (A.V.O.) 
Onder deze naam vond in 1987 het eerste overleg plaats tussen de Apeldoornse volksdans-
verenigingen Phoenix, Marnix en AVIVA. Ook de voormalige dansgroep De Zevensprong nam 
hier enige tijd aan deel. Sinds de opheffing van Marnix in 2015 gaan AVIVA en Phoenix samen 
verder. Vertegenwoordigingen van bestuur en dansleiding overleggen tweemaal per jaar over 
relevante zaken binnen en buiten beide verenigingen. 
 

Daarnaast worden jaarlijks gezamenlijke dansactiviteiten georganiseerd: 
• een herfstbal, waar met orkest een hele avond wordt gedanst 
• een seniorenbal, waar een middag bekende dansen op het programma staan 
• een workshop, waar een gastdocent vaak minder bekende dansvormen brengt 
• een dansprogramma-uitwisseling, tussen docenten uit de wijde omgeving 
 

 


