WINNAAR ‘EVERYBODY DANCE NOW’ DANST VOOR HET PRINSES BEATRIX SPIERFONDS
De winnaar van het RTL 4-dansprogramma Everybody Dance Now wint een optreden op 3
september tijdens het Free To Move dansgala van het Prinses Beatrix Spierfonds in Den Haag.
Dat werd zojuist bekend gemaakt tijdens de eerste liveshow van het RTL 4-dansprogramma.
Jan Kooijman, jurylid van Everybody Dance Now en ambassadeur van het Prinses Beatrix
Spierfonds kondigde de prijs en de bijzondere nieuwe samenwerking tussen de twee partijen
aan. “Een optreden bij het Free To Move dansgala is een fantastische prijs om te winnen. De
top van de Nederlandse dans treedt op en vorig jaar was de beschermvrouwe van het fonds,
Prinses Beatrix, hier ook bij aanwezig.”
Het Prinses Beatrix Spierfonds organiseert sinds twee jaar het Free To Move dansgala.
Jan-Ite de Ruijter, directeur van het Prinses Beatrix Spierfonds: ”Dansen symboliseert de ultieme
vrijheid van bewegen, een vrijheid die voor mensen met een spierziekte niet vanzelfsprekend is.
De samenwerking met Everybody Dance Now is een fantastische stap om de link van het fonds
met dans nog verder uit te bouwen om zo geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek.
Tijdens de voorstelling Free To Move kan het publiek ruim twee uur genieten van de beste
dansers van Nederland. En dit jaar dus ook van de winnaar van Everybody Dance Now.“
Prinses Beatrix Spierfonds
Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor mensen met een spierziekte in Nederland. Dat zijn
ruim 200.000 mensen. Het doel is om alle spierziekten de wereld uit te krijgen door middel
van wetenschappelijk onderzoek. Het fonds financiert en stimuleert onderzoek naar genezing en,
omdat dit vaak een lange weg is, ook naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten
nu. Dit is mogelijk dankzij donaties en de inzet van vrijwilligers.
Everybody Dance Now
Everybody Dance Now is hét dansprogramma waarin onverwachte profs en talentvolle groentjes
de strijd met elkaar aangaan op de dansvloer. Het deelnemersveld is deze editie afwisselender
dan ooit. Zeker nu de zenuwslopende liveshows zijn gestart. Dit jaar komen de acts namelijk
wekelijks terug en dat vraagt dus in elke live-uitzending om een nieuwe choreografie van waar
topniveau. Alleen de allerbesten dringen door en komen steeds dichter bij de titel 'meest
entertaining dansact van Nederland' en maken kans op de hoofdprijs van 25.000 euro.
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