
 

 

 

 

Nieuwsbrief augustus 2015 

 Ivan en Connie worden de nieuwe lesgevers voor 

de koppeldansers! 
Maandag 20u 1ste jaar koppeldans 
Maandag 21u 3de jaar koppeldans 
Dinsdag 20u Gevorderden 3 
Woensdag Gratis oefenmiddag 
Donderdag 21u 2de jaar koppeldans 
Vrijdag 19u30 Korte cursus Social Dance 
Vrijdag 20u30 Gratis Oefenavond 
Zaterdag 18u30 Gevorderden 1 
Zaterdag 19u30 Gevorderden 2 
Zaterdag 20u30 Gratis Oefenavond 
Zomer-oefenavond op zaterdag 8 - 15 - 22 

augustus vanaf 20u30 onder leiding van Ivan en 

Connie. 
Iedereen is welkom! 

 

Danskamp Augustus bijna volzet 

Alle dansers worden woensdag 26 augustus om 9u verwacht in danszaal Baila, De 
Brulen 57 te Arendonk. 
Iedereen brengt zijn eigen luchpakket, en voldoende tussendoortjes mee (2 
pauzes + middagpauze) om de dag door te komen. 
Drankjes en snoep kan eventueel in de club aangekocht worden aan 
democratische prijzen (1.50€), maar je mag ook drinken en lekkers van bij je thuis 
meebrengen! 
Het danskamp kost 50€, ben je al lid van Danssport Vlaanderen, dan krijgt u 5€ 
korting. 
Betalen kan cash op de eerste dag van het kamp. 
 
In onze dagplanning maken we 4 leeftijdsgroepen, waarvan er steeds 3 groepen 
aan het dansen zijn en 1 groep ontspanning krijgt, dit in een doorschuif-systeem. 
Tijdens het ontspanningsuurtje zullen we tekenen, knutselen, buiten spelen en 
andere leuke spelletjes doen. 
De kinderen blijven de hele dag op het domein van de zaal, tenzij er een begeleide 
wandeling wordt gepland tijdens het ontspanningsuur. 
Interne gelegenheden zijn er ook bij sinds dit jaar :-) 
Het wordt een supergezellig megafantastisch danskamp! 
 

 
 

 

 



 

WEDSTRIJDGROEP STREETDANCE - Disco (Ambitious) 
 
In het nieuwe dansseizoen zal er een nieuwe wedstrijdgroep opstarten in Baila. Deze wedstrijdgroep 
zal streetdance dansen. De lessen van deze wedstrijdgroep zullen starten in september 2015 en gaan 
door op zaterdagvoormiddag van 10u30 tot 11u30 onder leiding van Margarita Sargsyan en 
Laura Heymans. De groep zal ongeveer aan 3 wedstrijden deelnemen in één dansseizoen (later nog 
meer informatie hierover). 
De beoogde leeftijdscategorie voor deze groep is 12, 13, 14, 15 jaar. Indien je ouder bent dan 15 
jaar, maar toch graag wil meedoen, dan laat je dat best aan één van de trainers weten of aan Petra. 
Een andere voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de wedstrijdgroep streetdance is dat je al iets 
van streetdance of hiphop hebt gedaan. 



We willen geïnteresseerden ook uitnodigen om naar onze éénmalige proefles te komen. Deze zal 
doorgaan op dinsdag 18 augustus van 19u tot 20u in de dansschool. Het is een eerste 
kennismaking met het niveau van de groep en dan kunnen we bekijken hoeveel geïnteresseerden er 
zijn en hoe groot de groep uiteindelijk gaat worden. 
De inschrijving voor de wedstrijdgroep zal begin september geregeld worden. Het lidgeld voor deze 
groep staat nog niet vast, maar wij houden jullie zeker en vast op de hoogte. 
Wij vragen ook aan al onze wedstrijdleden om een extra dansuur bij te doen tijdens het seizoen. Je 
bent vrij in het kiezen van het uur, de dag en de stijl. Je mag bijvoorbeeld kiezen om dan nog 
moderne dans extra te doen, of nog een uurtje streetdance, of videoclipdance of … Het lidgeld van de 
wedstrijdgroep bedraagt €60. 
Wij hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen tijdens de proefles op dinsdag 18 augustus. Indien 
je nog vragen hebt, contacteer ons gerust via info@zaalbaila.be. Wij hebben er alvast heel veel zin 
in. Breng je stoerste streetdancemoves mee en tot dan! 
We dansen reeds 1 jaar wedstrijden met als discipline Disco, ook hier zijn we steeds op zoek naar 
nieuwe talenten! 

Start nieuw dansseizoen 

We starten het nieuwe dansseizoen op  

maandag, 7 september.  

De open-dansdagen zijn op  

zaterdag 5 en zondag 6 september  

van 14u tot 17u. 
 

Hier kan je komen kennismaken met de 
dansclub, je lesgever en de dansstijl die 

je graag wil volgen. 
 



 

Inschrijven kan nu al! 

 

Je kan dan via de website inschrijven voor de lessen die je graag wil volgen. Volg onderstaande 
stappen. 

Ga naar www.zaalbaila.be 

Klik op Contact 

Klik op Inschrijven 

Vul alles in 

Bevestig met de schuifknop 

De dansclub krijgt een bevestiging met uw inschrijving. U krijgt een automatisch antwoord als dank. 

Hierna krijgt u een e-mail met de betalingsgegevens. 
 

 
 

 
Uitschrijven / Gegevens wijzigen  

Powered door YMLP  

 

 

 

 


